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 רעשינַײרקוא רעד אֹּב רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיט ניא |
 .עיצקעס עשיגָאלָאליפ .עימעדאקא רעכעלטּפאשנסיווי
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 .ר .ר.ס .פ גופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ
 קסנימ ווָאקראכ עװקסָאמ

 עיליפ עשינַײרקואלא



 .גוא "קורד נופ טפירשטַײצ , גיא טקורד |
 גופ *"ראּוטרעּפער-נטראק, םמעד ניא
 .עטאלאּפ-רעכיּב רעשינַײרקוא רעד

 ,"קורד - וועלק/ טסערט - עכולעמ

 ,42 יקסוָארָאװ ,ײרעקורד עט-2

 - ,168(4522) טילטּפיוה .נגיוּבקורד 9







 טרָאװריפ

 -עטש עטמיטשאּבא נעניפעג ָאד טעװ ר רעד :ּפיצנירּפ א
 .סעגארפ עקיטַײרטש פא רעפטנע נסיװעג א
 עקיטכיװ א רעיײז סיוא טריפ כארּפש יד :קנאדעג רעד טקעטש מעד רעט

 .טפאשלעזעג רעד ניא רעקראפ נופ גַײצעג א ,לטימ א זיא יז --,עיצקנופ
 -עג זיא סָאװ ,סעצָארּפ רעלאִיצ ָא ס א זיא כארּפש רעד נופ גנולק
 ,נעגנויצאּב עכעלטפאשטריוו-כעלטפאשלעזעג יד נופ גנולקיווטנא רעד נָא
 כעלטפאשלעזעג סָאד פראד עמ נוא נעמ נעק ,נסעצָארּפ עניוזא עלא יוװיו

 -מאזראפ ,עסערּפ רעד נופ כארּפש יד --,כארּפש-רוטלוק רעזדנוא .נגערפּפָא רע

 כוּב נכעלטפאשנסיוו נוא נשיטסיצילּבוּפ מעד נופ ,לוש ניא רערעל מעד נופ

 -ער עקיזָאדיד .עיצוילָאװער עסעמע נא דנאּבראפנטאר ניא רעּביא טבעל--.װו

 -רוטלוק עטשרעדעפ יד פא טקורעגסיורא טָאה עיצילָאװער-רעּבאיטקָא יד הע
 ,ּגעגנורעדָאפ עַײנ כארּפש רעשידִיי רעד וצ טלעטשעג טָאה נוא סאלק מעַײנ א סע
 זיא סָאװ ,לאירעטאמ-כארּפש לסיּב שפיה א טקנעװשעגּפָא טָאה עיצוילָאװער !

 טפאשטריונאלּפ נופ ,נעיוּב שיטסילאיצָאס נופ ,רוטאטקיד עי
 ,מעטסיסנטאר א גיא נַײא טציא טייטש כארּפש-רוטלוק עשידִיי יד .וװ
 רעזעידנארג א ראפ נעניד זֹומ יז ;עיצארטסינימדא ניא ,טכירעג ניא ,נלושכי
 גסאמ עשידִיי עטיירּב נופ רעגייטש מעד נוא קימָאנָאקע יד נעיוּבוצרעּביא 1
 -נוא קראטש וצרעד כיז זומ יז נוא (.װ .זא .א עיצאזינָאלָאק ,עיצאזילא;רטס
 ,קיניײװ רעייז נגירקעג יז טָאה עשורעי 6

 -עג טָאה נוא ,נטכיש עכעלעגריבניילק עקילעטשרעטניה נעניד וצ יב
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 עד ניא נטינשעגנַײא רעּבָא טָאה סעצָארּפ רעקידנריוינַאיצײלָאװער רעד .נגיוא |

 2 ועל א לייט נטסערג מוצ ,צנעגילעטניא רעיא א"י רעטלאט

 ארּפש רעדנא נא 1913 נופ שיסור נגעקא זיא ,כארּפש עשיגוימָאק יד טארפיּב !

 תיטירְרכ עניילק ניק טשינ סעצָארּפ-ַײנאּב נקיזָאדמעד גיא טָאה

 ( סָא רענעלק א ביא זיא סָאד -- --,כיוא בארשא א רעד נופ טרער

 | א עסערּפ עשיטעווַאס יד טָאה עי לא פא רָאנ לָאמטפָא --;מָאק
  ,ילג .ד .א גרָאקפרָאד ,נרָאקטסוק ,נרָאקּברא :נשטנעמדנעּפ עירָאגעטאק עַײנ א טכארּב
 יז, טינ ,טאטשראוו ניא ,קירּבאפ רעד ניא נעּפ רעד טימ נטעּבראוצ נפראד סָאװ
 | .סעיצקאדער ניא *נּבַײרש נוא

 גירג טוומעג כיז טָאה כארּפש יד סָאװ ,כעלריטאנ נעװעג זיא עגאל אזא אֹּב
 ניק ויא סָאד .נגערּב עריא עלא נופ סיורא טַײװ טזומעג טָאה ,נעַײנאּב כעל
 -יויוצנארפ רעד נופ טַײצ יד שיזיוצנארפ טימ נעמוקעגרָאפ זיא סכעלנע .טשינ סַײנ
 סור ניא טציא רימ נעעז ,רעגייטש רעדנא נא פא ,עּבלעזסָאד ; (1 עיצוילָאװער רעש
 ארּפש עשיסור עקיטנַײה יד זא ,טלאה (ווָאנאוװילָאּפ) טסיווגניל רעשיסור א ּביוא .כיוא

 ואװא סָאד ןיא ,עיצידארט-כארּפש ערעקראטש א רימ נּבָאה שיסור ניא סייעּב
  ָאלָאעזארפ רעד ניא נוא קיסקעל רעד ניא נעגנורעדנע יד ,שידִיי ראפ נטסָאמעגנָא
 םוקעגוצ זדנוא טציא נענַײז סָאװ ,נקירדסיוא נוא רעטרעװ עַײנ עגנעמ יד ,עיג
  גיא נעמעלא פּונּבֹוא ניוש כיז טפראוו סָאד --,(עטלא יד טָאטשנָא --,לייטמוצ)

 מ נעעז געגנורעדנע עקידנריפטַײװ ת ,.רעפראש ,רעפיט כאסא כארּפש

 6 'ראב, :עַײנ טימ לייטמוצ , "קי, "שי, יו נסקיפוס עטנאקאב-טלא
 0 וצ טציא נעעז רימ .כארּפש רעד נופ עיצאזיװיטקעידא יד טּפױהרעד
 רק ר עקיטיורּב ,רעוט עשיטאר) נויטקעידא נדליּב ֹוצ גנעג עטסיירד
 וופרעד טכאמעג רימ נּבָאה גנאל טשינ רָאג כָאנ ּוװ ,נלַאפ עניוזא ניא (,לג .ד .א
 יד פוא נעמ טדניּב עיצאזיוויטקעידא רעד טימ .(רעטרעוו עטצעזעגפיונוצ) נטיזָאּפמָאק
 } גוא שיראק מעניא נדנוּבעג זיא סָאװ ,טרָאװ םענופ עיגרענע ענעטלאהאּב
 .(?.וװ ,זא .א ,יוּבצאז מעד רעטכַײל ,רעַײרפ טכאמ

 2 = ,כארפש-רוטלוק רעזדנוא נופ רעּבעגנַאט רעד --,עסערּפ עשידִיי עשיטעווָאס יד

 :מעד נגעוו עז (}

 יא תסץ 8. ,80קמ02 2020008 עז חקת ם תמואס 8ס/401/ 078ח3908028 קתסמסתחתא"

 ונמ א תוטצסקםצצק8) 'ת. 11, םוצח. 1. .הסאחעהנקפתנ 1927, סצק. 1---62.

 יא ,עסערּפ רעשידִיי רעשיטעװָאס רעד נופ כארּפש רעד רעּביא טארעפער נַײמ נגעוו טכיראּב רעד :עז (2

 אק יא אב עיצקעס וי רעד נופ טעּברא יד, :יק צול ס .ּב כיוא ;145 ,מונ ,1929 "סעמעא

 03 ,מונ ,9 ,"כארּפש רעשירדִיי;



 1 א גוא א סָאװ ,מעד א ,שינאגרָא ,גטנוזעג מעד טימָו דנאנו
 . 'שפיה א געמוקוצ טזומעג סעצָארּפ! נקיטסאה אזא אּב טָאה ,כארּפש רעד 6

 - -ילאנָאיצאנרעטניא סעצָארּפ רעד .כיוא סטגערפעגּפָא נוא סקיטַײרטש ,סקילַײא

 בופ נעמענרעּביא כאסא לָאז עמ זא ,טכארּבעג טָאה ,נעמוקנָא נעמ זומ יז וצ
 רעד טימ קידנעטש טשינ --,טעּברא-גנוטַײצ רעקילַײא רעד ניא -- ,נוא ,דמערפ !
 -מוצ רעּבָא ;עיגָאלָאעזארפ ,קיסקעל לייט א ניא נעז וצ זיא סָאד .(!טייקטיהעג רעקיטי

 יָאד .סקאטניס ניא נליפ ענעמונעגרעּביא-שיטירקמוא סָאד כיז טזָאל' נטס
 -ארג ,עטריצילּפמָאק וצ א ,יוּבצאז רעטכעלש א לַײװ ,רערעוװש סָאד זיא ,סקאטניז

 כיז נטפעהאּב סָאד טען נוא נענעליל סָאד רעמ כַײלגראפ בל
 עַײנ ,עּבראה רעדײא רעמ כאסא --,נסיו נוא רוטלוק וצ ,טייקכעלטפאשלעזענ ו
 נופ ,זדנוא אֹּב סָאד כיז טלדנאה נס אמ יד נופ נוא .נקירדסיוא נוא .רעטרע

 ערעדנא ראפ רערעמ נוא רעִירפ נּבָאה רעּבירעד פראד יֹוּבצאז רערעווש !
 וּורּפ אזא נופ .פליה-רילוגער נוא קיטירק עכעלטפאשלעזעג-כעלטפאשנסיוו יד כא
 .כוּב נקיטציא ניא סָאד כיז טלדנאה

 סעפע זיא עטגערפעגּפָא סָאד ,עקיטַײרטש סָאד זא ,נעניימ טשינ פראד ע
 טציא ויא סָאד .כארּפש-רוטלוק רעשידִיי רעד נופ טייקכעלמיטנגייא עלעיצעק

 טלטייקעג -- ,עקידנרָאג-ַײרד ייווצ עו טימ |
 סָאד ;(.לג .ד .א ּוװ ,עכלעוו) רעטרעװפליה עטריצנערעטיד-טינ

 גָאד כיז טיצאּב סרעדנוזאּב .נייטשראפ מָאדָאנעּב רעטעשָאּפ א יז נעק קידנעטש טינ זא ;נרָא
 טשיקרעט א פא סעמארגעלעט יד רעּביא ןּביג "ּואטאר, נוא "אטסורע ,"סאט, :לייט-עיצאמ

 גשָאלמעגראט אזא לקאכאס ניא כיז טמוקאּב ,שיקרעט שידִיי א פא טצעזעגרעּביא טּפָא ײז

 0  וכוּב נוא עסערּפ רעשיטסינומָאק רעשיסור רעד נופ גנוקריוו עקיטכעמ יד ;



 / טסנרע כיז נעמ טָאה .ליטס נגעק קיטאמארג ָאד ּבָאה רימ -- ,צרוק ;נלייט-עזארפ
 4 ,(גנָא טשרע נעמ טּבײה זדנוא אֹּב-- ;נרילוגער נוא קיטירק ראפ נעמונעג

 / --,םעלּבָארּפ-כארּפש רעשידִיי-לעִיצעּפס ןייק נופ טשינ ָאד כיז טלדנאה נייכעּב
 רעד .נרעפטנעראפ וצ מעלּבָארּפ עקיזָאדיד געוו נלעִיצעּפס נייק נופ טשינ עליימעמ
 / דלעורעד יװיוזא ,נכארּפש ערעדנא ניא סָאװ ,רעּבלעזרעד ָאד זיא סרעסעּב וצ געוו
 / יד פא זיא עיצאטנעִירָא יד .עיצאטנעִירַא יד זיא עּבלעזיד ,קעװצ רעד זיא רעּב
 ,כארּפש א--זיא קעװצ רעד .רעטעּברא מעד פא--,נטשרע מעלא מוצ ,נסאמ
 ראפ נעניד מיא לָאז סָאװ ,נגייא נוא כעלדנעטשראפ נַײז רעטעּברא מעד לָאז סָאװ
 רעד וצ רעטנעענ סָאװ--זיא געװ רעד נוא ;נקעװצ עטנעָאנ נוא עטַײװ ענַײז
 לאלכיּב ,זיא סָאד .(כארּפשקלַאפ) כארּפש רעטדערעג רעד וצ ,נסאמ יד נופ כארּפש
 טמוק רעהא .כיוא כוּב נקיטציא ניא "עמרָאנ; עקידנרילוגער-שיטירק יד ,טדערעג
 רעשירארעטיל רעד ניא ,נגעװ-לָארטנַאק נופ ,נעניד נעק'ס סָאװ ,סָאד וצ כָאנ
 ,קיטסיצילּבוּפ רערעסעּב רעד נופ כארּפש רעד ניא ,כארּפש

 | ,בוּב םעד נופ עדָאטעמ יד נוא קעװצ רעד סיוא טעז יוזא
 / רעודנוא ניא .לָארטנָאק כיז פא נּבָאה כיוא פראד טעּברא-רילוגער נוא קיטירק

 / יא טציא גנערּב כיא סָאװ ,סָאד .נאראפ סָאמ רעסיװעג א ניא ניוש סָאד ןיא לאפ
 יא ,"כארּפש עשידִיי יד , לאנרושז מענופ טנאקאּב ניוש זיא סָאד---כֹוּב

 םמַעצעעּב לאנרושז נגעװ  ַײס ;כיוא טוװּורּפעגסױא לייטמוצ נוא טנאקאּב זיא'ס
 .-רוטלוק רעזדנוא פא גנוקריוו רעשיטקאפ רעייז נגעוו ַײס ,טרָאד נטעּברא ענַײמ גוא
 / "עג נבירשעג עסערּפ רעד ניא ניוש זיא ,כארּפש-גנוטַײצ רעד פא לעִיצעּפס ,כארּפש
 / "עג כעלנעמ רימ זיאס טַײװ יװ-- ,טנכערעג ,כוּב ניא ,ָאד כיז ּבָאה כיא .נעוו
 / עקינײא נגעק טלעטשעגסיורא טָאה עמ סָאװ ,סענַײט נוא נרעפטנעּפָא יד טַימ --,נעוו
 / םעד ויא עמרָאפ-כוּב רעטלמאזעג א ניא .נעגנוניימ נוא נעגנוטכארטאּב ענַײמ
 / גטעּברא יד טציא נלעװ ;רעכעלטכיזרעּביא כָאנ עדָאטעמ נוא קעווצ סרעטווא
 ערעטיירּב נופ טיײקמאזקרעמפוא עשיטירק יד כיז פא נעיצ רעמ כָאנ ,כעלטנפָאה
 םיא ּבָאה סָאװ ,זַײװנָא נדעי ראפ .נסירגאּב רָאנ נעמ נעק סניווא .רענעייל נויײרק
 ,סיורַאפ כיא קנאד ,טלעפראפ רעדָא טלעפעג ָאד

 טציא נעמוק נטעּברא יד יוזא יװ ,עמרָאפ רעד נגעוו רעטרעװ רָאּפ א טצעלוצ
 נענַײז ייז יװ יוזא טכארבעג ,נעגנורעסעּב עניילק טימ ,נענַײז ייז נופ ריפ : כוּב ניא
 סָאד זיא טעּבראעגרעּביא כעלטנירג .,"כארּפש רעשידִיי, רעד ניא נעוועג טקורדעג
 .לקיטרא-"נופ,

 ,פיטש .נ
 .1929 ,רעּבאיטקָא 11 ,וועָיק

 0: -יימ ,ט כיוא ;(14) 1 .מונ ,1929 ,"כארּפש עשירַיײק רעד ניא ,"סענַײט יד נגעקע גיִּבָאד .ש :עז (

 יא ;(3)16 ,מונ ,טרָאד ,28:8 1886728 2028 כֹוּב סיקראלה ,מ גגעוו טארעפער סיקסנאד
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 רעדמערפ רעד טירטסופ נײגכָאנ טשינ נעק שידִיי ּוװ טרָאד ,יוּבצאז .רעדנ

 -נָאלּפ "גופ, רעד .עציוי מיא טימ זיא עמ נוא ,"נופ, מםעד טיירג נעמ טָאה |

 .כארּפש יד טריזינאגרַאזעד ,סיפ יד ראפ נ

 -כארּפש שטָאכ) קיטעטסע-בארּפש 'נופ זיולּב טשינ רעּבָא כיז טלדנאה 2 ס
 טלדנאה ָאד ;(טגערפעגּפָא טינ כױא זיא 2 טא לַײט א יװ קי

 -עג נשיסור מעד נּבעגרעּביא נפראד יװצ עטשרע יד :נכאלפ ענעדייו

 שטַײט יוזא קוק נטשרע נפא כיז טזָאל "נופ, רעטייוצ רעד :טשינ לָאמ

 .(יצ) ר -קירּבאפ יד נופ רועקידײטראפ סל א נטערטסיורא זומ גוימָאק רעד ,
 .(יצ) ר עט טסַײמ מע נופ נועװ טקידייטראפ לגנזינרעל סָאד ,רעליש רעד זומ יא טינ ;ס

 | ַײצ העקניצ רעד ניא טארפיב ,רעכעל עלא מיא טימ נּפוטשראפ ,ינופ, ז
 /  ,עיצאניּבמָאק-טרָאװ רעדנא נא נוּורּפ וצ טָאטשנָא .געגנוצעזרעּביא גיא ,ּכא

 . נעמ טעז טסקעט בנשידיי גיא רעּבָא סנ עיציזָאּפערּפ יד -- רעטירד רעד -

 / עגרעטנוא, (09) מענופ "קיגנעהּפָא, זיא סעּפע זא ,טסייה סָאד ;רעטירד רעד
 יא - אוא אּב ,עמָאק א ָאד 0 ס סָאװ ,פורעד) אי מענוּפ נוא "קלָאפ מענע



 .,נעניימ נעק עמ .טקעיּבּוס נשיגָאל מעד ראפ 3 עזארפ רעד ניא "רעטסַײמ , טרָאװ סָאד
 / -ראפ, רעטסַײמ רעד פראד מוטעמוא טינ :נגָאז וצ נסיוא ָאד זיא רעּבַײרש רעד זא
 "האפ נעמ נעק יװא ,לגנַיינרעל םעד ראפ ,רעליש מעד ראפ נעמענָא כיז ,"נקידייט
 רעד טנימ יוזא לַײװ) שרעדנא רָאג נייטשראפ רעּבָא נעמ פראד נפראד ; נייטש
 -עמוא טינ) עדווירק סרעליש מעד נעמענָא כיז נעמ פראד מוטעמוא טינ ;(רעּבַײרש
 "עג שרעדנא .רעטסַײמ מעד נגעקנא (טכערעג רעליש מעד נּבעג נעמ פראד מיט
 ,טכערעגמוא רעטסַײמ רעד נוא טכערעג רעליש רעד זיא לָאמעלא טינ :טדער

 ,גכאז עקידעכָאװ יד נופ זדנוא אּב נענַײז נצניק עניוזא
 ּננַײװ ,'נופ, מעד טימ נעמענראפ וצ טסנרע כיז רעּבירעד טַײצ ניוש זיא'ס

 מעד פראד עמ ּוװ ,כארפש רעד נופ קיטקארּפ רעד טימ נוא קיגָאל רעד טימ
 עמ ּוװ .מיא נָא נייגאּב טוג צנאג כיז נעק עמ ּוװ ,נּבָאה קיטיונעג "נופ,
 .כארּפש יד טסיווראפ רע ,טרעטש רע לַײװ ,מיא נָא נייגאּב כז פראד

 :נופ נּבױהנָא לעװ כיא

1 

 יו ,--- ָאי
 גנוגעוואּב נוא מיור 1

 | -אֹּב א נופ טקנּוּפ-גנאגסיוא מעד נזַײװ וצ עיצקנופ א טָאה "נופ, (1

 מאּב ריא וצ טנעָאנ נעװעג זיא עמ סָאװ ,כ אז יד רעדָא ,(פירגאּב-"מיור) גנוגעװ

 :יװ ,רעטרעװטַײצ עניוזא כָאנ ָאד טמוק "נופ, ,גנונעוואּב ּבױהנָא

 אב ,נעמוקאּב ,נעמוק ,נֵנָאי ,נּבײרט ,נלאפ ,כיז נדײשּפָא ,נכַײװ ,נייגסיורא ,נייג

 ,וװ ,זא ,א נעמענסיורא ,נעיצסיורא ,נעִיצ

 ,צסמ :נׂשטַײד ניא ;עּכ ס, 04 ָאד נעמ טצונ שיסור ניא

 .(א"ש) עטָאלּב רעד נופ נעוועקשטאראקסיורא כיז (4
 ,(א"ש) נוויױא נופ כעלּפעט יד סיורא נּפעלש ײז (5

 ,(2710 .מונ ,נייטשנרעּב) עלעמיוּב מענופ טַײװ טינ טלאפ עלעּפע סָאד (6

 ,(א"ש) וועלסאיערעּפ נופ ,טָאטש רעסיורג רעד נופ דרעפ ַײרד טימ דיוּב א נעמוקעגנָא זיא (
 .(א"ש) שיט סעקטעכיוש רעד נופ טיווּב רעקיטש עצנאג נגָארטעג מיא טָאה רע (8

 -אטשּפָא, ,"נעמאטש, טימ דנוּבראפ רעד כיוא טרעהעג עּפורג רעקיזָאדרעד וצ

 :"בעמוקסיורא, ,"נעמ

 ,(א"ש) קירוװעװ מענילק מעד טָא נופ טמאטש סָאד (9

 :גנוגעוואּב ראפ טרָאװטַײצ א נָא כעלגעמ ָאד זיא "גופ,

 ,(א"ש) נּבער נַײז נופ עשורעיּב סָאד טָאה רע 0
 ,(א"ש) נצנירּפ עקילָאמא יד נופ צנירּפ א 1
 .(א"ש) דאצ סעמאמ רעד נופ ווערָאק א (2
 .(א"ש) טָאטש גייא גופ ...עדייּב רָאנ נענַײז ייז 3

 סָאד ןיא ,נעמָאנ מאּב טעיקנַאק טרָא סָאד נָא טיג עמ נעװ ,לאפ מעד ניא

 :טרָאװטפאשנגייא נא טימ נקירדוצסיוא לעלאראּפ כעלגעמ
 -"שזעמ א כא זיא ...עטאט סיסורפע נוא עקשטערעשזעמ נופ זיא עמאמ סעמאמ נַײמ (4

 ,(איש) רעק שטער
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 ,(א"ש) װָארעּבעג נופ טינ זיא װָארעמעג נופ זיא סע רעװ (5

 :נגָאז כא נעמ נעק ָאד

 .רעװָארע בעג נייק טינ זיא רעװַָארעמענ א (154

 גיא רעטּפָא ,טנַײש רימ יװ) "סיוא, :לָאמטפָא ָאד נעמ טפערט "נופ, טָאטשנָא
 ;(שידִיי נשיליופ
 ,(42 .מונ נייטשנרעּב) צראה מעד סיוא--נגױא יד סיוא 6 )

 ,(ס"ממ) ריד סיוא טנַײה טדער כעור רעד (17 |!

 רעד נוא ּבױהנָא רעד נבענגעג ןויא'ס נעוװ ,נלאפ עניווא ניא כיוא טמוק יײנופ, ו

 :("זיּב ,--"נופ,) קערטשסיוא נא נופ ,גנוגעוואּב א גופ םָאס

 .(א"ש) רעטייווצ רעד זיּב טלעװ קע נייא נופ כַײא נפראוו עלָאּבאכ-ייכאלאמ (8 ו

 ,(א"ש) רַײז גיא סיפ יד זיּב ּפָאק נופ רע טייג גוטעגנָא (19 } 
1 

 גײמ רעדנא נא נַײרא נעמ טגייל פירגאּב-"מיור מעד ניא 2

 כיז קירנּבעגּפָא ,גע װ נופ ּפ ָא רא ניּב כיא סָאװ ,טראעג קראטש סָאד טָאה נרעדנעס מעד 0
 .(סײממ) גכאז עשיראנ טימ

 .גַײז פראד עמ סָאװ ,עלא סָאװ ,רעד טינ נרָאװעג ניּב כיא :סָאד טסַײה ָאד =
 ;צאז אזא וצרעד כיײלגראפ מוצִו

 א ניא נכירקראפ ליװ גוא געװ מעד נופ ּפָא ר א רָאג כיז טמענ ((עשטאילק יד) יז 1 :
 ן(ס"ממ) עטָאלּב/

 .(ה"פ) נעניז נופ ּפָארא (22 } 
 .(ו"פ) גטײקשיראנ ּפָאק גופ נגָאלשסיווא כיז 623

 .זסמ :נשטײד ניא חּכ ,ס ,01 ָאד רימ נּבָאה שיסור ניא |

 נפירגאּב-טַײצ אּב נעמ טצונ ינופ, 3

 ,(ס"ממ) גנאל צנאג נופ כיא ּבָאה טרעהעג 4
 ,(סײממ) גרָאי עקיּבײא נופ סעמײהעּביטָאטש עלא כָאד כיז נרעטיפ ָאד 5

 :טינשּפָא-טַײצ א נופ ּפָאס רעד נוא ּביוהנָא רעד נּבעגעגנָא טרעוו עס געוװו

 .(ס"ממ) רָאיארעּביא זיּב טנ ַײ ה נופ רימ רעּביא דייר שטָאכ 86
 .(999 ,מונ ,נייטשנרעּב) מירוּפ זיּב סענָאט-רעטסע גופ טרעיוד סע 7
 ,(ס"ממ} רניצא זיּב לזייא סמעליּב נופ נטלאהעג נּבָאה דרעפ סָאװ סעשָארד (8

 .צסת :נשטַײד ניא ;0? ,ס ָאד רימ נּבָאה נשיסּור גיא

 (בטפאשנגייא) נטוּבירטא 4

 ,(א"ש) דרעפ גופ כעייר א כיז נופ קידנזָאלרעּבא (9
 רלאוו נופ גוא דמאז נופ ,רענטרעג נוא רעדלעפ נופ טלעװ רעטיירּב רעד פא רעדיוװ נרָאפעגסױרא (0

 .(א"ש) למיה נופ נוא

 ,(א"ש) טנאה רעטיירּב רעד נופ עדוס א טכאמעג רע טָאה (1
 ,(ס"ממ) נעזסיוא רליוו א נופ גיושראּפ רעטנאקאּבמוא נא סעּפע (2

 .(ס"ממ) כעיומ-לאּב א גופ נרעטש א ,נרעטש גטיירּב א טימ דיי רעמורפ א (3
 .(ס"ממ) צנירּפ א גופ רעדָא ניק עליפא טשינ כיז ניא טָאה רע (4
 .(ס"ממ) מיסוס ענעּביױהעג יד גֹופ לָאמא נעוװעג זיא רעצנעט (5
 ,(ָא"ש) מיריגענ יד נופ ,סָאּבעלאּב א דיי א עקנָארָאװ גיא געוועג (6

11 



 ןטיאה- טפאשנגיײא נא טימ נגָאז סָאד נעמ נעק נלאפ עטצעל יד ניא
 / -עּביוהעג א, ,"רעדָא רעשיצנירּפ א, :טרָאװכאז א טימ רעדָא כיוא
 : ." דיגָאנ א/ "סוס רענ

 / י(שא) מענָאֿפ שידניק א טגָארט סָאװ ,זיר א ;דניק א נופ נעװעג מענָאּפ נַײז זיא ראפרעד (7

 .װלטינעג ניא טרָאװטּפאשגגײא נא טימ נטסניימוצ סָאד נעמ טגָאז שיסור ניא
 .דסמ טימ סנטסניימוצ -- נשטַײד ניא ; זײ טימ לייטמוצ

 סעּפע נופ לייט א נענעכייצאּב וצ יינופ , 5
 (לָאצ א ,עּפורג א נופ)

 .(ס"ממ) סעזעּב א זיא סָאד -- כיא סייוו סענאּפ ַײרד יד נופ סנייא (8

 :סעיצאניּבמָאק עניוזא ניא כיוא טקעטש פירגאּב-לייט רעד

 -עג טָאה רע נוא ,טסולגעג רעײז מיא ביז טָאה ,לּפע ענייש רעייז נסקאוועג נּבָאה מיוּב מעד פא (9
 ,(רעוואלצארּב נעמכאנ) ײז נופ נסעג

 (ס"ממ) װּוט לָאק נופ כָאד נּבָאה ...דרעפ ענייש ענעי (40
 .צערעפ) נטוג מעל א נופ ..כעלעמאה דאיעק נועוװעג לינאמוא שיּבלאמ םיא טָאה עמ (41

 .בוויטאלרעּפוס נוא נוויטאראּפמָאק טימ טריניּבמָאק זיא םירגאּב-ליײט רעד נעװ

 ֹ ;(דארגכיײלגראפ רעטסכעה נוא רעטשרע)

 .(ס"ממ) מעלױָאה סעמוא יד נופ רעטסדנימ ועד (2
 .א"ש) עדייב יד גופ רערעטלע רעד (3

 עד נָא נעמוקסיוא ניוש כיז טזָאל עּפורג רעקיזָאדרעד ניא נלאפ כאסא ניא

 ר :טרָאװטפאשננייא נא טימ סיוא סָאד טקורד עמ ."נופ,
 : ענעי גוט נכעלטיא עריומ רעד ניא קראטש טלאה בוא ציװָארּפענד ניא אהאי טניוװ נעניוװ (4

 ,(ס"ממ) ...נוט זַײװ א רָאנ ריא כיז רעכלעזא רענײא זָאל .רעזענ עגנאל יד טימ
 / טײלק-יוּבלָאק רעסיורג סרענויּפ לעירזא נופ ריט רענרעזַײא רעד פא סָאלש א רענײא (65

 ' .(נָאסלעגרעּב) לּביטש סכעליימ פא טגנעה סָאװ ,סָאלש מעד נופ קילּבנָא מעד טּפאכעג כעלקריוו טָאה
 / . בכאמ כױ רעטסערג רעד וערעַײא לָאז מעלױָאה סעמוא יד נופ נטסדנימ מעד ראפ (6

 ,(ס"ממ) ניילק

 .:נָאלבאש מעד טצינעג רעכיג ַאד נעמ טלָאװ כארּפש רעשיטסיצילּבוּפ רעד ניא
 ."בַײא נופ רעטסערג רעד, ,"רעסעלש יד נופ רענייא , ,"ייז נופ רענייא,

 ניא נַײרא נעײג רימ, :נּבײרש נעמ נעק נרעטסומ סנַאסלעגרעּב--עלעדנעמ טיול
 .(.צ) "רעזַײה יד טָא נופ מענייא ניא, :עקפאד טינ ,'זיוה אזא נײא

 בוא טרָא נופ נפירגאב עּפורג רעסיוועג א אב זא ,נעז רעטַײװ כָאנ נלעוו רימ

 0 ,םיא נָא נייגאּב כיז פראד עמ .קירעּביא ָאד "נופ, ןיא נװיטקעלַאק

 / ֿביא ;וויטינעג מעד ,טרָאװטפאשנגײיא סָאד ,עכ :ָאד רימ נּבָאה נשיסור ניא

 0 .טסת, טמ16/ :נשטַײד

 בא =

 נעמונעג ןיא כאזא סָאװ נופ ,פָאטש נענעכייצאּב וצ יינופ, 6

 .(1154 .מונ ,נייטשנרעּב) נכאמ טינ צלעּפ נטוג ניק עליפא נעמ נעק טנוה א נופ (7

 .(רלעפנסקא) ַײטיקנלײא גופ גטפאק נטלא נצראווש א ,.. (8

 .(ס"ממ) סאלטא נופ ,כיז טכאד ,לטסעװ רעדנא נא ריִמ נוטעגנָא .,+ (9

 :טרָאװטפאשנגייא סָאד קראטש ניוש טרירוקנָאק ָאד רעּבָא

 .(רלעפנסקא) נטפאק מענעַײטיקנלײא םמעַײנ א גיא ,. (0
 .(ס"ממ) לטראג א טימ עטָאּפאק ענע סאל טא עגנאל א ,,(1
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 "יד גזַײװ וצ -- נעגנונעכייצאּב-פָאטש טימ גנודניּבראפ גיא
 (גסָאמ ,נלָאצ) טעטיטנאווק : 0

 2 .(סומלאק) גישרא ַײרד נופ ּפעלש א טימ דיילק-
 יו ,(ב"פ) לטרַאג א ראפ נלײא פעניפ גופ כעטנאה סַײװ
 .זסמ--שטַײד ניא ;טרָאװטפאשנגייא לייטמוצ ,8 לייטמוצ ָאד טמוק שיסוד

= 0 

 סעּפע נופ עּביס יד ,גַײז טקריוואּב סָאד טזַײװ יינּופ ,!
 0 ,(א"ש) גפראוו מענופ נוא נעלסיײרט מענופ גטַײז יד ניא נכעטש וצ נּבױהעגנָא טָאה ;

 : .(א"ש) סיורג רעײז נפױל מ ענופ זיא ּבױטש רעד
 ,(גָאסלעגרעּב) טרעקיוהעג כיז רע טָאה נפָאלש טינ טכאנ א נופ נכָאוּבע
 .(.זרעד) טײקיטכעלש גופ טגַײװש יז זא 2 א 1

 2 .(צערעּפ) רעטכעלעג ראפ טצאלפ

 | .(צערעּפ) עכָאלצאה נוא קיטלױװ ר א פ זיא נַײז עגושעמ
 .(ס"ממ) רעטכעלעג ראפ טיהרעליטש כיז טקיטש על

 .(ס"ממ) עייּפ רעד ניא סָארדראפ ר א פ כיז טצארק ,טַײּפ
 יע ,(ס"ממ) דיירפ ר א פ נצראה ניא ּפאלק א מיא טי
 א .(ס"ממ) עכמיס ר אפ כאל
 1 .(א"ש) רעגנוה ר אפ נרעװ נלָאװשעג ניוש רע

 .(א"ש) קערש ר אפ נלאפעגמוא טינ ריש סעליכט זיא ,,,דימלאט ! 7

 : כארּפשסקלָאפ רעד ניא עּבלִ

 .(נָאסלעגרעּב) טינ 5 גייק מיא טימ יז טלאה טַײקמורּפ ס'

 ..דסם --נשטַײד ניא ;6 ,01 ָאד רימ נּבָאה 7



 רעטרעװטַײצ עסיוועג אּב יינופ, 9

  גרעה ,נסיוורעד כיז ,נסיוו ,נרעלק ,נטכארט ,נעלדנאה ,נסעומש ,נלייצרעד ,נדער
 ,("נופ,--- לייט מעד טימ כַײלגראפ) ,װ .זא .א (סעּפע נופ)

 .(א"ש) נּבעל א נופ נסיװ וצ נּבױהנָא סע רע טעװ טרָאד 7
 ,(א"ש) עיסעג רעטַײװ רעד נופ טסעומשעג (נּבָאה ייז) 8
 (א"ש) טעטש עסיורג נופ סעסַײמ כאסא טרעהעגנָא כיז טָאה עלעניּפ (9

 -נָא "כעיוקימ, נּוא "נג עוו, לייטמוצ ַאד רימ נפערט רעּבַײרש עקינייא אּב

 ,"נופ , טָאטש
 .(גָאסלעגרעּב) נדיײל עריא נגע װ גסיװ טינ לָאז רענייק (0
 ..זרעד) רעזַײה עכעלגעמראפ עלא גיא טדערעג ריא נגע װ טָאה עמ 1
 .(.זרעד) סָאװ כעיוקימ ָאטינ זיא נסעומש 2

 עיציזָאּפערּפ יד "נרעלק, נוא "נעמעלָאכ, אֹּב נּפָארטעג כיא ּבָאה נצערעּפ אֹּב
 :(6 שטַײד נופ גנוקריוו א) "רעּביא,

 .טלעו א רע ּביא טמעלָאכ נוא טפָאלש רע (3

 .נרעלק וצ ּביל כיא ּבָאה ,עז כיא סָאװ רע ּביא :נגירקעג עוועט עסעימ א ּבָאה כא 4

 ?"נגעו, נלאפ יד ניא טּבַײרש א"ש
 .טמעלָאכעג ליפ יוזא ריא גגע װ נּבָאה ערוועכ סָאװ ,מײה עַײנ יד (5

 : נענָאסלעגרעּב אּב
 .רעגעלטכאנ נגע װ נטכארט פראד עמ (6

 :?"ראפ, ַאד טרירוקנָאק רעטרעװטַײצ עקינייא אב

 (.רנא .א 677--669 ,663 6 טרָאד כיוא עז ;662 אט ,גיײטשגרעּב) גרָאז גיא ר אפ ּפָא טיה טָאג (7
 .(1713 ר8 ,ניטשגרעּב) נענערָאװאּב טינ כיז נעמ נעק סעלאד נראפ נוא טױט נראפ 8

 ;ציטָאנ-גנוטַײצ א ניא נגעקא

 בופ נענערָאװאּב כיז טַײצ רעד וצ בגעלטימ נעמענָא נפראד סעיצאזינאגרָא-ייטראּפ יד (9
 ,רוטארעטיל-ייליּבוי עטכעלש נּבעגסיורא

 .טססע ,צסמ :נׂשטַײד ניא סז ,0 ָאד רימ נבָאה שיסור ניא
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 יבופ , נָא געמוקסיוא נעק עמ
 יו טימ נרירוקנָאק ,"רעדיוו, ,ייזא,. ,"ייוו,, ,ייראפ,, 0

 כַײלגראפ מאּכ

 .נצערעפ אּב טפָא רעיײז רימ נפערט "ראפ,

 ,םיא ראפ רעגע ש גענַײז מיסיימ 0
 .נעניפעג וצ יז נעװעג זיא טעּבבא רעד ראפ רעועװש (1
 .עקשוּפ-עקָארצ רעד נופ טלעגנײלק ראפ רע גרע  טינ כָאד זיא סע (2

 ' .ײז ראפ רעק ואטש זיא למַײרטש סָאד (3
 ראפ עלָאּבאק יד רע ככע ה טלעטש ניומאה רעד לַײװ ,קידאצא ואפ רענעלק זיא װָארא 4

 א ,עריוט רעד

 / רעּבָא סנטסיימוצ) ,דנא .א נעלעדנעמ אב "ראפ, נעמ טפערט רענעטלעז

 :(=יװ ,, ,"נופ;
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 -עג טּפאכראפ כיז נּבָאה סָאװ ,כעלרעדניק עלא יד פא נוטראפ ניוש נעמ טָאה ...נעמענ עלא יד (5
 .(ס"ממ) מיא ר אפ רעירפ נרעװ וצ נריוצ

 םיא אּב זיא יז .מיציפכ ערעדנא נופ רעמ נטלאהעג רערעַײט נרעטמאל נַײז טָאה עדייז רעד 6
 .(נעזיר .א) נלוקאּפש יד ר א פ רעװעשָאכ עליפא נעװעג

 ,(.זרעד) רעדניק יד ר אפ רעגרע טינ ריא טַײז (7

 ; כארּפשסקלָאפ רעד?ניא
 טרָא רעסעּב א ָאד זיא סע ּביוא נוא ..נשטנעמ יד פא נגערפוצכָאנ נּבױהעגנָא טָאה רע נוא (8

 .(רעוועלצארּב נעמכאנ) ײז ראפ

 :כיױא "נופ , טימ עּבלעזסָאד ַײּברעד ָאד רעּבַא
 סָאד) ?ײז נופ טרָא רעסעּב א ָאד זיא רעמָאט ,מירכָאס יד אּב נטלאה כימ כיא לָאז סָאװ כָאנ (9

 ,(.ש .נ .סרעייז נופ :רעדָא ,ײז אֹּב יו :טסײה
 .זיױה א ראפ רעכעה זיא סָאװ (0

 .(357 .מונ ,קעראמ-גרוּבזניג) זױמ א ר אפ רעקנילפ זיא סָאװ נוא

 "יו, :כארּפש רעשירארעטיל רעד ניא נעמ טפערט טפָא רעייז

 עשיראנ ענעי יװ רעסעּב ,טירָאפסײועסומ עלא יװ רעסעּב כאסא ...לכייס נענרעל נעק עּבער אזא (1

 .(ס"ממ) מימָאכאכ
 .(ס"ממ) סעמייהעּב יד יװ ,נּבעלכ ,רעגרע ,נייטשראפ טינ כיז גשָאל רעייז ...טימ נענעק יז (2
 .(א"ש) ָאטינ טלעוו רעד פא זיא ,רע יװ ,שטנעמ רעכעלקילג רעמ ניק זא ,נעז וצ נעוועג זיא סע (3

 אֹּב רימ נפערט ,"נופ , טימ לעלאראּפ ,"יװ, ."נופ, א"ש ָאד טצונ רעּבָא רעמ
 :כױא נענָאסלעגרעּב

 .עסָאנראּפ טאהעג נעניזניא ערעדנא עלא יװ רעקיצניװ רע טָאה רעּבָא ראפרעד (4
 נופ סנטָאש יד יװ רעסערג ליפ נוא עלעקנוט שעמאמ ניוש נלאפ רעמייּב יד נופ סנטָאש יד 5

 ,גָאט גבלאה

 :"רעמ טינ; רעדָא "רעמ, כָאנ טּפיוהרעד-ייוו,

 .(רעּבָאלטָאג) סעמאש-ערװעכ א יװװ רעמ טּבָארגאּב רעטקָאד א 6
 .(נָאסלעגרעּב) םישָאדאכ יװצ יוװ ר ע מ נגיװשעגּפָא טָאה .,.+ (7
 .(צערעּפ) לומ ניא רעטרעװ יװצ יװ רעמ טינ רע טָאה יוזא נוא 8

 -כירּפש יד ניא ,רעגייטשא ;נעמונעגנָא רעייז "יו" זיא כארּפשסקלָאפ רעד ניא

 ;רעטרעוו

 .(137 .מונ ,גײטשנרעּב) קנערק א יװװ רעגרע זוא שינעדערנַײא נא (9

 "נופ, לָאמ 17 פא "יװ, לָאמ 52 טלײצעגנָא נענייטשנרעּב .א אּב ּבָאה כיא
 .("רעדייא , טימ לָאצ עשּפיה א--,מעדצוכ)

 .(א'ש) גאמ 5000 ז א רעמ ,טקאפעג נעװעג זיא רעטאעט-נעטילָאּפָארטעמ סָאד (0

 כיוא נעמ נעק ָאד .שידִיי נשיסַײר-שיװטיל מוצ "זא, טרעהעג רעֹּבָא לאלכיב
 :"רעדיוו, :נרעה

 .כיא רעדיװ רעגרע טוט רע 1
 .(.ש .ג }צלא נופ רעמ .ה .ד) עלא רע דיװ רעמ כַײא טלעפעג סָאװ (2

 געק ,"נופ, טימ טינ רעּבָא ,"יוו, לָאמא ,"רעדיוו  ,"זא, טימ דנאנאכרוד ,יוזא

 .עינרעבוג רעװעילָאמ .זעוװעג רעד ניא ,רעגייטשא ,נרעה נעמ

 -איד רעד ,815 רעשישטַײדטפיוש רעד) "זאג :נַײז טנָאמרעד ,וועגא ,ָאד לָאז

 יד בענייז (6010606 ,ט661 רעשיטקעלאייד-שטַײד) "רעדיוא בוא (8 רעשיטקעל

 ֿגביא ניוש נכיײלגראפ אּב יז נפערט רימ .כארּפש רעשידיי רעד נא עט סטלע

 ,טרעדנוהרָאי 6 םענופ נטפירש
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 "= נעמ נעק (.דנא .א 104 ,103 ,101 ,96 6 ,רעגייטשא עז) נלאפ כאסא ניא
 ."רע דייא , :(שיטקאפ טצינ נעמ נוא) נצינ

 :עיציזָאּפערּפ נײק נָא נכלנראפ כיז נפערט'ס
 .(א"ש) לטאי א נריוּבעג ענעסאכ רעז כָאנ רָאי א רע ג ר אק  מיא טָאה ּבַײװ גיײז (3

 :ךיוא רעּבָא
 רָאי ַײרד נופ רע גרא סָאװטע פרָאד מעד ניא טכארּבראפ רערעל סלא רע טָאה לַײװרעד (4

 ,(א"ש)

 "רעכעה, טימ עיצאניּבמָאק יד נענעכער נעמ נָאק עיציזָאּפערּפ א נָא טסעפ
 ; נפירגאּב-מיור אֹּב

 .((א"ש) רעזַײה רע כע ה נפרָאװעג זדנוא טָאה סע (5

 -ַאטש עלא ,וענעה ,ועכעד יד רעכע ה טקעטשעג נּבָאה גציּפש-רעטסיולק ייווצ יד (6
 .,נָאסלעגרעּב נטלאטשעג עשיט

 ,(רידאנ .מ) רעזַײה וע כעה מיא טימ סע לָאז נפראוו (7

 :נלָאצ אּב
 .?קצעניל) קינמעלָאשאה-װעלָא נא רָאי 20 רע כעה ניױוש כָאד כיא ניּב רעּבאכעמ סלא (8

 .(א"ש) יטשעטאפ ניא ּבלֵאה רע כע ה נױש טסיּב וד 9

 ..צ)טרעדנוה רעכע ה זיּב לָאצ רעײז ניוש טכיירגרעד טציא (0

 יװא לַײװ) "נופ/ סיוכרוד טאמיק רימ נפערט כארּפש-גנוטַײצ רעזדנוא ניא
 עיצאניּבמָאק רעד ניא עליפא ,(וויטינעג נשיסור מעד נּבעגוצרעּביא טניוװעג נעמ זיא
 :(נטלעז כיז נפערט נעמאנסיוא) "רעכעה, טימ ,"רעמ, טימ

 .(יצ) רעכיב 50 גופ רע מ טינ טאהענ רעּבָא נּבָאה רימ 1

 ,(גנולײטּפָא רעקידנעטש א נופ לּפעק א ן.צ) רעכעד נוא רעמײב נופ ועכעה (122

 ֿנצינ ֹוצ סלאפנדעי רעּבָא טניױל עס ;רעלעפ נייק טינ ןיא כַײלגראפ מאּב "נופ,
 מעד נֹּבָאה רימ נעװ ,נלאפ עניוזא ניא סנטסקינייו -- ; כיֹוא "ראפ, ,"יוװ, לעלאראּפ
 ,צאז א ניא לָאמ 2 נוא 2 "נופ,

 צאז סנָאסלעגרעּב רעטנַאמרעד-רעירפ רעד נעעזעגסיוא ,רעגייטשא ,טלָאװ יו
 ּנּבָאה ָאד נלָאז רימ נעװ ,"גָאט נּבלאה נופ סנטָאש יד יװ רעסערג ליפ,... :105 ,מונ
 ?"יוו , טָאטשנא "נופ,

 "גופ , טימ טרָאוװכאז א טָאטשנא טרָאװטַײצ א ,1

 .(ס"ממ) סע קמולק יד נקאּפנַײא טי מ טקיטפעשאּב קראטש (3
 רע טגָאז װירּב מעד נענעײלרעּביא נכ ָאנ נוא טראעג לסיּבא סע טָאה נלעָאפער (24

 .(ס"ממ)
 נּבָאה רוטלוק רעשיטעוװָאס רעשידִיי נפ געלּפאטש ערעכעה יד נעיוּב רעזדנוא ניא (5

 .(.צ) געוו נקיטכיר א פא טלעטשעג כיז רימ

 שעריוש נּבלעזמעד נופ טרָאװכאז סָאד רעדייא ,רענעש ,רעטאלג כאסא זיא סָאד
 :(ויטינעג מעד טימ טרָאװכאז עשיסור סָאד טצעזענרעּביא) "נופ, טימ

 {0 8000ד880מתסחחא ת8תחסה המהץספקחע), .(:+צ) עירטסודניא רעזדנא נופ יוּבפוא נגע װ (6

 38 עסאנוסצסאמס םסאמזץחעסצספ). .(.צ) נטסינומָאק גופ סול שסיוא נראפ נעמיטש ציּפ יד 1

 .(.3) פָארטש רעד גופ גנוקרא טשואפ יד טכאוטאּב נביא נעמענ לָאז עמ ביוא (8
 -ואפ ערעטײוּב א גגָארטנַײרא טוװורּפעג גיוש גדאפדלָאג טָאה עסעיּפ רעקיזָאדרעד ניא (19

 .(כוּב) טנעמעלע נשיריטאס מעד גפ גנורענײמעגלא
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 שי א

 6 טארקָאטסירא נופ ַײס ריסָאכ ניפ ייס קיטי ריק יד רעטַײװ א +

 רעקיטירק רעד --.טארקָאטסירא רעד ,דיסָאכ רעד ָאד ןיא סָאװ :כיז ן
 .;רעטריקיטירק רעד זא ,נּבָאה ליה רעטװא רעד ?רעטריקיטירק ר

 .טארקָאטסירא מעד ַײס ,דיסָאכ מעד ַײס נריקיטירק רעטַײװ זיא סָאד (1
 רעגרע כאסא ;עטסגרע סָאד טשינ זיא נלאפ עּפורג רעקיטציא רעד ניא *
 -טַײצ א טָאטשנָא טרָאװכאז א--,נָאלּבאש רעד ,עיצקורטסנָאקמעצער

 רעשיטסיצילּבוּפ רעד ניא טײרּפשעגסױא קראטש סנטצעל כיז טָאה סָאװ
 4 יז יאורעד נגעוו רעּבָא .טקודָארּפַײּב רעכעלדַײמראפמוא נא ָאד זיא "נופ
 .(: לעִיצעּפס נרעוו טדערעג כָאנ לָאז 1י

 טַײצ עטצעל יד טרעװ סָאד --,"נופ, טימ טרָאװכאז א פא טרָאװטַײצ א
 .וצ סָאד טייג גנירג יוזא טינ רעּבָא ,עסערּפ רעזדנוא ניא רעלוּפָאּפ רעק

 טינ סָאד ,(סישקסעזעסנעמסיתמ0ס 08:1181113118) מזילאיצָאס נופ גנּויוּב דע ד ניא נּבױלג טינ סָאד

 .(.צ) ...טגניווצ ...ע נ ַײ ר קוא יב א גפא ש

 .(.3) 8 ניא נטערטנַײרא נופ ּפָא כיז נגָאז א

 .וװ .זא .א נטערטוצנַײרא ּפָא כיז נגָאז : טסיי
 .(.שז) נענָאיאר עלאָירָאטירעטיוװיטארטסינימדא 2 נופ נלייטסיוא סָאד טכאמעג כעלגעמ ניוש -

 : ; טרָאװטַײצ ֹא טָאטו

 טימ ,שינעפיולמורא מעד טימ ,נּבעל נשיטניה מעד טימ כָאװ יד גקילומש רָאפ כיז טלעטש סע

 .טיווּב לקיטש ראד סָאד שינעכוז מעד נוא סעניויז

 מעד גפרָאװעגּפָא) "נכוז מעד טימ, רעדָא ,"נכוז,, נעװעג ָאד טלַאװ רעכנ

4 

 -א ב יד גוא צאוּפָא מעד גריזינאגרָא רעסעּב גוא ...טלעג גרָאּפשּפָא ייז נפראד מוטעמוא-
 ,(0886:861116 6000 תקסצפקפ) (.צ) .ראטסוק סא מ ע ד



 .לג ,ד ,א גנאלקליווו ,מטיר נופ נעגנור = -

 ;דנאנאכרוד

 ;נלאפ עניוזא וצ נקוקוצ כיז רימָאל

 :רעטרע נופ נעמעננגײא ,8א

 קא נטימ טנגי רעציװ ָאנרע ש ט יד טיירגעג כיז טָאה סיפענעּב גקיזָאדמעד וצ 137 -
 צ .(א"ש) שָארעּב גייראפ

 :ו .(צערעּפ) ווָאר
 )יי ילָאט רעשימײה א נוא רע װעקָאוק ,הענילּבול גַײז נלעו סע 0

 : ,(צערעּפ)
 |ט יד נוא ,ועװעקָארק יד ,הענילּבול יד :נליּפש נלעװ סעלעּפאק ַײרד נוא (1

 טו .(צערעּפ) גטערטּפָא טינ כױא ליו עלעּפאק רעװָא ש

 0 נּבָאה כארּפשקלָאפ רעד ניא ײס ,רוטארעטיל רענייש רעד ניא ַײס

 .(28 ,מונ ,גייטשנרעּב) סענאטאלראש רעסעדָא (2
 ,(556 וטרָאד) נעלדאטש רעדָארּב מעד טימ נקישּפָא ריד סע לעװ כיא (43
 א ,(988 ,טרָאד) כַײט רעגּבוד רעד יװ נשטנעמ א נּבָאה פראד רע (4

 יז גנולמאז סנייטשנרעּב .א ניא נעגנונעכייצאּב-טרָא 18 ,וװ .זא .א

 : ."נופ, טימ טינ ענייא ניק ; טרָאװטפאשננייא מעד טימ

 : ; דילסקלָאפ ניא
 ,(50 ,מונ ,קעראמ-גרוּבזניג) מינָאּב נּביז ָאד נענַײז ועװ ָאקא ר עישוז אב 8
 ,(251 ,טרָאר) נָא ריד וצ טמוק נסָאכ רעװָאסירָאּב (46

 ; כארּפש-גנוטַײצ רעד ניא וי

 .(.צ) סעּבאש לעליכ וצ סע טמוק ציװָאנ רע ש ט נופ גלאטראווק עשירָוי עקינייא

 = טימ נעמונואפ גענַײז קָאטסילאיּב גופ גסאג עטריקורב-טכעלש יד (8

 6 .(צ) כעלזַײה עניילק
 :ורטסניא טימ גרעו טגרָאזאּב נלעװ װ ָא ק ר א כ נופ סעדנאמָאק-רעשעלרעַײפ יד (9

 : :טעשָאּפ נגָאז וצ טָאטשנָא

 ,גטייקבעלמיטנגיא טי לט סרעּבַײרש מעד ,סעִיצאניּבמָאק עשיטסיל

 ?טכאנ גייא גוא טנזיוט נופ סעסַײמ, יד נוא נעמעכיילא-מעלָאש אב



 רעקינשורק עב הלרד לעוקפ} שורקי עלאּב |

 | ..מעליוסייב רעקינשורק .

 : טַײקנטלאהעגסיוא רעּבלעזרעד טימ וא
 2: יק יבשורק נופ מיטאּבעלאּב עטסמענרָאּפ יד ..קינשורק נופ מיטאּבעלאּב עטסנַײּפ יד (

 :דנאנאכרוד ;'מיפָארסינ רעקוועלירסאק, ניא עּבלעזסָא
 רעקװעלירסאק ..נטאגעלעד רעקװעליוס אק ..מיטאּבעלאב רעק װעלירסאק (5
 רעקוװעלירסאק ..צעכרעמ רע קװעלירסאאק : ...מיּפָאוסנ רעק װעלירסאק -

 -װעלירסאק ...כעלעשטנעמ עניילק רשע בי ר עי

 .יע קװע ליר ס אק נופ מיטאּבעלאּב עטסמענרָאּפ יד | :

 עסיוועג א נאראפ זיא נצנערעפיד עקיזָאדיד ניא :טסייה סָאד ?סָאד טסייה סָאו

 -קורטסנָאק יד :ליטס נלעודיווידניא ס'א"ש וצ טרעהעג סָאד נוא ,טײקיסעמל
 .-ָאּפ אֹּב קידנעטש א"ש טצינ (געמָאנ-טָאטש א נופ) טרָאװטפאשנגייא נא טימ .
 טימ עיצקורטסנָאק יד .טרָאװכאז א טימ טרָאװטפאשנגייא נא : סעיצאניּבמָאק עטְנ

 סָאד ,("עטסנַײפ, ,"עטסמענרַאּפ,) טקארטסּבא זיא ייז נופ סנייא סָאװ ,רעטרעווטפ
 טעז ,זיא ן'א'ש .('עקוועלירסאק, ,"קינשורק,) נעמָאנגײא נא ,טערקנַאק זיא עו

 = א יו יי טימ "עטסנַײּפ יד, :נענַאּפשוצפיונוצ רעווש |

 :גנירג נָא סָאד טמוק גענָאטלעגרעּב .כארּפשקלָאפ ױ
 : .מיטאּבעלאב רענטיקאר עטס װעשָא כ עלא טימ טגירקעצ דלאּב כיז טָאה רע (154 -

 : דנאנאכרוד טּבַײרש ("נעמעלא כָאנ, ניא) גָאסלעגרעּב-
 - לרעקװָאשזרָאשז ..לדלעװ רעקװָארעּפשאק ..פאוג רעקװָארעּפשאק (5

 ..לימ רעק װָאנר עט .

 :מיא אב טפערט עמ ּב
 --נע קװָא רע ּפ ש א ק נופ נרָאטעּפמיק א וצ +(

 ניא נעגנודניבראפ יד :נרעלקרעד כיז טזָאל סָאד נוא ,מאנסיוא נא סָאד זײ 8
 ,פארג א נאראפ גנאלנרָאי זיִא עקװַארעּפשאק ניא) עקידנרעיוד נענַײז 155 .מ

 ,עקילעפוצ א זיא "עקװָארעּפשאק, טימ "נרָאטעּפמיק, גנודניּבראפ יד ; (לדלנ
 טָאה נלאפ ענױזַא גיא ,וועגא .סיוא נגרָאמ ,נרָאטעּפמיק יז זיא טנַײה ;לַײװ !

 ' ; כיוא עיצקורטסנַאק ערענַײפ א נָאס
 .ֿפרָאד נטנעָאנ א ני א נרָאטעּפמיק א עצירּפ א אּב (15

 ;("סאּב רעד, רעדָא "לעָארסַיי אמש, ניא) נצע רעּפ אּב נעעזעג ניוש נּבָאה ריז
 --139 .נ ,רעירפ עז) סענראּפ רענילּבול ,(דנאנאכרוד יוזא) וװָאר רע װע קָא

 :(זילוומאנסיוא) נצערעּפ אּב נפערט רימ ּביוא :
 ..רװָארעמ ענ נופ ר"ומדא רעד (1

 גבירשעג רע טלָאװ לאלכיּב ."בורימנמ ר"ומדאה, :טריזיליטס טעשָאּפ סָאד זֵי

 ,("ריומדא, נָא) "רעװָארעמענ רעד, :(טדער עמ יװ יוזא) טעז
 נא טימ עיצקורטסנָאק יד נטלאה נעמ נעק רעטרע נופ נעמעננגייא אּב --

 .לאלק א ראפ טר
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 (יצ) נעמעלא פא טקורדעגסיױא זיא רע גנוה נופ לּפמעטש רעד ,מרָאפ נייא נעמונעגנָא נּבָאה = |

 א רעד גופ עיצאזירארגא.| זא ,נעניימ טנעקעג עמ טלָאװ נייכעּב = =

 ביז .ץיטראנדישראפ וצ זיא עפורג עטייװצ יד
 ' : שש א"ש .נלאפ עטערקנָאק וצ נעמוקנָא ָאד זומ עמ

 { ל רָאנ עז כיא ,גגיוא ענַײמ ראפ טינ מענייק כיא עז ,עניּב רעד פא כיא ניּב (9

 : ...נשוילעּפאק ,סעניסיל ,כיא עז ּפעק עשישטנעמ

 :טגָאז נָאסלעגרעּב
 .סנליו עשיש טנע מ נעגנילש ײז (0

 2 ; כארּפשסקלָאפ רעד ניא עּבלעזסָאד
 יא ,מ אמ ,נייטשנרעּב) רעלַײמ עשירִיי ניא רערײא טנעה עשיייוג ניא רעסעּב 1

 .(.דנא גוא
 ..יטגָאזעג נּבָאה רעּבַײװ ('עק סרעטסושע : דיִל טייווצ א ּניא) עשהרעטסוש (3

 א ...טגָאזעג נּבָאה רעבַײװ עשיטארדלָאס ..טגָאזעג נּבָאה רעּבַײװ (עקסרערַײנש) עשרוע ד

 ,(313 ,312 .וט ,קעראמ-גרוּבזניג)

 מ טרָאװכאז ניק טינ ,טרָאװטפאשנגײא נא ָאד נּבָאה רימ--,צרוק
 עּבַײװ ,נדִיי גופ רעלַײמ ןנשטנעמ נופ סנליװ ,ּפעק :טינ) מעד ראפ
 ,.װ .זא ,א סרעטסוש

 | ,לג .ד .א מטיר נופ נעגנורעדָאפ ,סעיצאניּבמַאק עשיטסיליטס עלעִיצעּפס
 .:רעגײטשא ,טּבַײרש קינזער .ל .נעמאנסיוא עסיוועג וצ נעגנערּב כיוא ָאד -

 : יד אב טנײװעג נּבָאה ּכעל טע ט ש גופ סעמאמ נוא סעמאמ עשיפרָאד נא 4

 --,"נופ , טימ לָאמ טייווצ א ,טרָאװטּפאשנגייא נא טימ לָאמניײא --.,יוזא
 קשירטעמיסא יד ,צאז נופ טייקשילאקיזומ יד ,מטיר רעד (רעטכיד מעד) מיא
 ,"עשלטעטש, טרָאװ סָאד נַײפ טשינ מיא טגנילק רעשפע ,לטימ-גנוקריוו א
 ,(מטיר מעד :כָארּבעג ,וועגא ,טלָאװ טרָאװ עטצעל סָאד) "עקיד

 וּפ עשיטסיצילבוּפ עניוזא ניא ,רעגייטשא ,לאפ רעד טשינ רעּבָא זיא סָאד
 עמ יד גופ ועמינעּפ יד עליפא .צלא פא טקורדעגסיוא זיא טנלע רעפיט רעד (5

 : ירארגא| .רעד טימ זא ,נעניימ עיצקעסדִיי רעד נופ עיצאזירארגא א נופ 0 יד (6

 .(.שז) עלא נגעו עגארפ יד טזײלעג טרעװ נדִיי לייט א

 ?ירָאראא כיז לָאז עיצקעסדִיי יד זא 18 רעצעמע :ענעגייא סָאד כיוא

 יד, ײװ |  ,געגנודליב עניוזא גופ ,רעגייטשא ,נעז געמ געק סָאד --וטרָאװ |
 0 :שינ) א יד .א "נעינימ רעש רעטסוש רעד; ,"לוש לא



 -טפאשנגייא נא טימ נּבירשאּב סָאד זיא (שיסור ,רעגייטשא) נכארּפש ערעד

 ר מעד נופ דילג רעטשרע רעד .וויטינעג א טימ רעדָא יא א

 --,כעלגעמ זיא'ס ּוװ ,טרָאד "נופ , מעד נדַײמוצסיױא נּבערטש סָאד --,רעטרנ
 זיא טרָאװטּפאשנגײא נא נעוו 60 יד ניא טיזָאּפמָאק מוצ נעגנערּב זד

 .וװ .זא .א שיילפדניר ,נייּבשיפ ראשי ,לייא-לדנאמ ,רָאהרעזאכ ,לעמנטשרעג

 .וחואי.א עי נופ לייא ,נטשרעג נופ לעמ :

 .וװ .זא .א ענעדלי-לעמ ,לדנעּב-נקָאז ,רעניה טנאוו ,כאוו-צענערג ,רעריפטפעשעג - ,רעטעצראינאב 6 :

 -מָאק נפאש נופ טארּפ ניא נענַײז קיטסיצילּבופ יד ַײס ,רוטארעטיל ענייש יד ַײז
 אב .שירָאטאװָאנ נענַײז יז ר רעד ראפ רעטַײװ כאסא קעווא 1

 דנא .א ,ענָאטאמ-עשורעי יד ,מינָאמיס-רעדער ,כעלּפערט-קענאג ,עלעקעטש-לּבעוװש א ,לקניוו-רעדייכ

 : נרעטסינ
 .רעטצנעפ-צאלאּפ ,רעכעד-נרעיומ ,טײקידרעּפרעק-צעק ;טײקטנװָא-רעּבדימ

 קט יד רעד



 נפאשאּב נענַײז סָאװ ,עניוזא .ה ,ד ,עשיטסיליטס רעדָא עי 0
 ןעד נופ) לַײװ א פא לָאמטּפָא נוא ,טרָא נא פא עיצאניּבמָאק | רעשיט שװ

 :גגָאז נעק רעטסינ ,(170 ,169 נרעמונ יד ניא = |
 ,גביוהעגפוא גגיוא ט.אקלטי ה מוצ נגוא ענַײז נאד טָאה רעקיליײה רעד זא נוא (112 - 7;

 סָאװ ,גונעג זיא מיא .נאראפ טשינ זיא יּפָאקלמיה,, יו כאז אזא שטָאכ = -
 ,לרעטצנעפ א טנפעעג כיז טָאה למיה ניא יוזא יװ ,רע טּבַײרשאּב רעירפ
 :נָאסלעגרעּב עּבלעזסָאד .נזיוואּב ּפָאק א כיז טָאה לרעטצנעט

 { .נטָארטעג ןיש . יב ו!ררע רעד פאן ריא פא נּבָאה סיפ-עסקיש עסעוװרָאב (13

 עלעטשגַײא יי יוזא נענַײז א יד טּפיוהרעד ,רעּבַײרש עשידִיי עלא טינ

 : ערעגניי יד דָארג סָאװ ,עפוג סָאד טש רעּבָא קג .ד .א מטיר ,סעיצאוטיס

 סָאד --,נטיזָאּפמָאק עקילַײװא-פא 2 נפאש סרעטסַײמטרָאװ עטסנעעז

 .וװ .זא .א ((ירעגיטש-לברי הבא נטנאקאב
 מעד פא נלָאז רימ נעװ ,רוטלוק-כארּפש רעזדנוא טימ נעװעג טלָאװ סָאװ

 וופ גנוגעוואּב, ,"נלאוו נופ םמאק ,"נטאר נופ קילּבוּפער, :נּבַײרש נוא נגָאז רעג
 א ! .װ ,זַא .א "קיירטש

 יינופ , טָאטשנָא ,ייוצ , ,ייאּב,, ,ייניא , 4

 ;.טּבײרש צערעּפ

 .עַײרפ רעדנעל נגיל גראב נכױה מ א ב סנסופוצ (6
 * אּב ננלעפ יד גיא נטלאּפש יד גופ סיורא נכירק ...סנטָאש ענעטלאהאּב-ליטש יד (6

 ...סעִירָאּבדימ עטסיוו יד ניא נלייה ניא רעבירג

 :נפערט נעמ נעק גנוטַײצ א ניא נוא

 לח א :טסיה סָאר) או א עשידִיי יד גופ רעזַײה יד ניא גנוכוזרעטנוא נא (8 :
 6 ,(יׂש .ג ;...עשידִיי א ּב רעזַײה יד = -

 :טּבַײרש מעכײלא-מעלָאש
 ,נגיוא יד ניא מירייואכ ענַײז אב נסקאוועגסיוא קידנליװ טינ זיא רע (9

 ;שטנעמ-גנוט ַײצ א

 ְּו .שעדיוק-ײלק גופ טנעה יד יא גרָאװעג נּבעגעגרעּביא זיא רע (0 /

 יילק ("וצ, נָא רעדָא) וצ נּבעגעגרעּביא מיא טָאה עמ : טסייה סָאד = -
 ר : ,נַײרא טנעה יד



 טָאטשנָא *ניא, טימ נעמוקסיוא טוג צנאג נעמ נעק 1 1 טא א 6
 בוש ,(לַאמ עטייווצ סָאד) "ניא, נּבַײרש נעמ פראד (182 א) נטייווצ נִי
 -יגָאל זיא'ס ;ערֹוש נייא ניא "נופ, לָאמ ייווצ נדלימסיוא לָאז עמ ,ניילא !
 ,כיוא רערָאלק

 .(צ) גריפסיוא ערעדנא נכאמ רעּבָא טעוװ גלױּפ נופ רעטעּברא רעשידִיי רעד

 סָאװ ,טפאשרעטעּברא) רעטעּברא רֶעשידיי רעד (1 :טנײמעג ָאד זיא סָא
 רעד ?טרָאד נופ ט מאטש סָאװ ,רעניװא רעדָא (2 ,נלױּפ ניא טציא .טנִי

 ."נופ, טינ ,"גיא,-- זיא ;לאפ נטשרע מעד נסיוא זיא רעּנ
 ריק א רעלרפ ניוש כיא ּבָאה ,"ניא, נצינ נעק עמ ּוװ ,נליּפשַײּב עקיניי

 יי ראט יא

 -יז -- ,"אב, טַאטשנא "נופ, טלעטשעג :טכיראפ טינ נעמ טלָאװ יצ ,טסייוו

 "רע ב רעּבָא טרעהעג צאז רעד .זַײרג א ראפ מענעי טיהראפ עמ זא ,געוו

 ווו

 -יגאה-נשמיש נוא סעוישא סכעריוק בנּבָאה נעמ זומ נַײז וצ לדאגעמ רעדניק (

 .(3316 ,טרָאד) ערּוװ
 ,קעראמ-גרוּבזניג) עריט נענרעל טעװ נסָאכ סעלערָאס ..עלעגיו סעל ע רָא ס רעטנוא |

 .(252 ,טרָאד) עקצאצ א רעכָאּב א נז סעקרעּב ( 8

 .כָאנ נוא כָאנ נוא .(253 ,טרָאד) עקצאצ א רעכָאּב א נז סלמער װא (

 , -נערּב וצ קירעּביא זיא גליּפשַײּב .רוטארעטיל רענייש רעד ניא זיא עּבלעזסָא
 / -קורד 8) "גנאגּפָא, סנָאסלעגרעּב ניא ,רעגייטשא ,זא ,נגָאז וצ גונעג

 ּבָאה לָאמ 1 רָאנ נוא ,וויסעסָאּפ מעד 20 אּב ; לָאמ ! 68



 .ּפ סי ;"נופ , טימ .עיצקורטסנַאק יד ,טקרעמעב כיא
 / ,גנולעטשרעּביא :לטימ עטנאקאב סָאד נָאטלעגרעּב טָאה

 .רעטסעװש סכעל'יײמ נעמוקעגנָא זיא לאזקָאװ נופ,,-+ (0

 .(6 .ז) דלאַּב ָאד רעּבָא

 וי: אב יומא שי א עקיד
 ,סעלצאניבמָאק עשיטסיליטס עלעיצעּפס ניא ,נלאפ-מאנסיוא ניא זיולּב

 פ, טימ עיצקורטסנָאק יד רוטארעטיל רענייש רעד ניא ,כארּפשקלַאפ רעד ניא נעמ
 ווא א מָארװוא נופ סעלַײמ יד כיז ניא נּבָאה וצ טראדאג (ראדנערא נא) ראדנער א (1

 ,(3558 גאט ,נייטשנרעּב) ונייּבאר-עשיומ

 6 15 א .,רע;רפ עז ,"עריוט סענײּבארעשיומ, :רעּבָא) טציא יװ יוזא

 0 : רעדיוו נעניפעג רימ ּביוא
 .וועקנאי נופ נוא עי גופ ּנמָארוװא נופ טָאג (2

 ּביּב טּפיױהרעד ,רעּבַײרש עשידִיי לָאמטפָא נריויליט ס רעגייטש מעד פא
 ,(א"ש) בוועקנאי נופ ּביוטש יד טלייצעג טָאה רעוו (3

 - רעשִיערּבעה רעד רעגייטש-שעמוכ-שטַײט א פא טריזיליטס זיא סָאד

 י .(10 ,ג"כ ,"רּבדמּב,) "בוקעי רפע הנמ ימ,

 .גוא ,נעַיכ 'ר ,עװישעי-שָאר מעד נשיװצ סעומש א ,נצערעּפ אּב לעטש אזא נענָאמרעד ָאד כיא == |
 :("גבענרעלא עצנאג סָאד נסעגראפ טָאה רע) עינאנאכ רעכָאּב נטקידניז = -

 .הנחישי שיא בלּב הגאר---,נעינאנאכ וצ רע טגָאז ---,טיטש 0 גיא :

 :שטַײט זיא טא -- ה 6
 יש ,ינטכישעג .טסקלָאפ,) - 

 : :גנוצעזרעּביא רע ַײ ר פ א ניא עּבלעזסָאד נעלעדנעמ אּב נגעקא

 0  טגָז --,סערָאצ טימ לופ זיא צראה סנשטנעמ א זא -- שיא בלּב הגאד, 4
 : רו טא גיילק סָאד.) נלייצרעדסיורא רע לָאז הלזשִי יו:



 :נגָאז וצ נעמוקעגסיוא ָאד טלָאװ וויסעסָאּפ אי
 ...נעמ טָאה גנולק נכאווש סלּפיזװי 'ר נטלא מעד פא 6
 ניא גדנוּבעג וצ (153 ,151 .מונ ,רעירפ עז) נלאפ ערעדנא ניא יװ ,ָאד זיא

 .שירָאטאווָאנ קינייװ זיא רע :כארּפשקלָאפ רעוויטימיר
 ; נּבילרש נעק גָאסלעג

 -מוא כיז ...טָאה ,לרימ !נטָארעג סרענזיוּפ לעירזא רעמערק נכַײר מעד ,רענזױּפ עוואכ 197

 -וצ א רעטַײװ ָאד גנערּב כיא) צאזַײּב א כיז כָאנ טיצ נעמָאננגייא רעד גע
 : :(ליּפשַײּב נט
 וצ נטאגעלעד רעקוועלירסאק יד טימ רעהא נעמוקעג זיא סָאװ ;נעלּפיזיױי 'ר נופ גנולק מעד }

 ינענעפע טּפאכעג טשינ ביז געמ טָאה ,מיּפָארסינ רעקוועלירסאק ענַײז ראפ

 -לּב רעד טשינ טזָאלרעד סָאד } רעווש זיא "גנולק סלפיזיוי 'ר פא, :ָאד
 .(לּפיזיי 'ר) רע טיצ מעד וצ סָאװ ,טרָאװ סָאד כיז אּב טראה נּבָאה זומ רע
 נעק עמ ;"נופ, שרעדנא טשינ נעמ זומ גלאפ עניוזא ניא זא ,טשינ טסייו

 טָאטשנָא (ינעגנילק,) טרַאװטַײצ א טימ ,שרעדנא נלייצרעדרעּביא קנאדעג נ
 רע כאווש טָאה ליב זיא סָאװ ,לפיזיוי 'ר ,"גנולק,) טרָאי

 .לאמרָאנ טשינ וויס
 -יטשא ,נעמָאננגייא מוצ וצ טכעלש טייטש וויסעטָאּפ מענופ "ס, רעד נ

 עמ .לג .ד .א "סקאז, ,"סקראמ, :"ס, טימ סיוא כיז נזָאל סָאװ ,נעמענ אב ר

 :נפערט נעק עמ .יעצייא נא כיוא ָאד ֹכ
 : (יצ) סעִירָאעט .םָאנָאקע סע סק ר אמ בנופ טרעוװ מעד טנעקרענא עליפא נּבָאה ייז נופ עקיגייא (

 סָאװ ,סניוזא נּבַײרש טינ פראד עמ ;"טעשטומעג , זיא סָאד זא ,כיז טייטשר
 | :רעגייטשא ,טּבַײרש רענידָאג .טשינ

 :רעטרעװ ס קרא מ סלא גּבעגעגנָא . , .רעטארָא , . . רעד טָאה עלעטש טקיזָאדיה :

 : ,הולסעסָאפ כָאד --,"טעשטומעג, שטָאכ :טנאסערעטניא ָאד זיא צנעדנעט יד "=



 ,"סנישזערעמ 'כ, :נגָאז טעװ רע .נגָאז טשינ יוזא טעװ ("רעט-

 6 : ערעלוּפָאּפ יד נענָאמרעד ָאד ==
0 

 .ויסעסָאּפ מעד רעמ צלא נצינ וצ נּבױהעגנָא טָאה עמ :;כיוא עסערּפ רעזדנוא גיא 0
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 "סכאב| יב,
 ד רעּבָא רימ נפערט "נופ, נטקיטכעראּבמוא מעד .(.װ .זא .א יײליּבוי ,גנול
 / מיא טפערט עמ ;טעּברא-סגנוטַײצ רעקילַײא רעד ניא זיולּב טשינ גרָאי
 ; כיוא (רעלטפאשנסיוו ,רעקיטירק) רעּב

 ..א 'כ גופ סעריקכ עשיטערָאעט יד כרוד זָאל כיא (5

 .קראמ נעמיִש נופ רעלעקנַײװ מעד טכוזאּב סָאװ ,מעליוא רעד (6

 ;(גנוטַײצ א ניא ,נטלעז כָאד רעֹּבָא) רעּבַײרשנייש אּב עליפא
 ;טסיײה רלעה רעד) נלָאקינ נו פ טייקיצרעהנּפָא עקידמיצולּפ יד נגָאלשעצ רע טָאה (7

 גנוקריו יד זיא סָאד :טנָאמרעד ָאד ניוש כיא ּבָאה עּביס יד
 8 רעירפ עז) רעדיײס-טרָאװ נדמערפ מענופ ,(שיסור טּפיוהרעד) נכארּפש

 ּע לעזיד ,נעמונעג ;עיצ --,וװיסעסָאּפ --,עמרָאנ יד זיא נכאז עטּבעלאּב אּב
 = א אט ,גײטשנרעּב) דיראי א יװ זיא נבעל סנש טנעמ מעד 8

 0 . עכולעמ רעצנאג גַײז טימ סערצױא סרעס ײק מעד טאהעג טלָאװ כיא זא 9
 ץ ,(65 אי ,קעראמ

 ימש א ..ג .א .ב .ט סרעדַײנש א ...טינ כיא ניּב רעטכָאט סרעטסוש א 0

 ט סרוקצעּפ א ..נ ..א .ב .ט ס רעּב ראג א ..נ .א ,ּב .ט סרעילָאטס א ,ייג .א

 .(249 ,טרָאד) כָאד כיא ניּב לקינײא סנצעּבע ר א

 .טיירּבעגסיוא "ס,-- וויסעסָאּפ רעד כיז טָאה שידיי ניא : נטקאפ
 (2 :נימ נכעלּבַײװ נטימ רעטרעװ פא (א
 ,(3217 אט ,נייטשנרעּב) נזעוועג סקָא נא זיא נאמ סוק רעד (1

 (3:לָאצרעמ פא ( 3
 יב סנאמ מעד נוא סעניורסעכ סרע דניק יד וצ טקעד יז ,עקשירקָאּפ א זיא עמאמ א 2

 ,(2105 ,טרָאר)
 ,געגנוריציפינָאזרעפ עסיוועג אֹּב ויסעסָאּפ מעד טצינ כארּפשקלַאפ יד

 ניא גנורעסעּב עסיוועג א נקרעמ וצ זיא טַײצ עטצעל יד רָאג זא ,נגָאז רעּבָא פראד עמ (

 :עז ;נטקעלאיד עשישטַײד עקיניא גיא כיוא (2

 גכוא ;10--9 .ז א. אוספ .עז ,נטקעלאיד עשישטַײד עקינײא ניא לייטמוצ כיוא (3



 .(א"ש) גַײרא גטאט טעג מעד גיא כעור א
 .(רלעפנעסקא) גַײרא גטאט סנפנָאר ב מעד גיא כעור אי

 יא
 :עוָאוּפ רעד ניא כיוא רעּבָא ,גנוטכיד רעד ניא שי :

 .(ס"ממ) ...נשָאל סנג ָאמ מעד פא טסײה סָאד -- ; נשטנעּב נלעו רימ ,ַײסיוּבאר (21
 .גכאמ וצ נּבָאה ּביל נגעלפ סָאװ ,נדִיי נעניפעג כױא כיז נגעלפ בעלשאט וצ ענָאשאה-שָאר עליפאה

 .(געזייר .א) גּבשעכ סלכַײש פא צי

4 
 .(.זרער) ראּביל עקנאכ סיורא כַײלש א כיז טוט טַײז ס ט ײל ק רעד גופ טנעאנ רָא
 .(.זרעד) מירעדעג ענרעזַײא ס ע פ א ש רעד ניא טרָאד כיז נעניפעג רעטנזיױט ענעמוזעמ לפי

 יא טסקאוו סָאװ ,מוטכַײר מוצ ַײשּפָא מעד טימ מענייניא טסקאוו גטאט מוצ צערע-כערעד רעייז
 .(זרעד) מירעדעג סעסאק-רעַײ

 .(רעטסינ) נעמונראפ ...ּביוהנָא סמערוטש מעד ניוש טָאה רעקילײה רעד זא נוא (2
 .(.זרעד) גַײרא כױה ס'ל מיה יא ,פוא טייג שא גוא כיֹור טימי
 .(.זרעד) טורעג גטײקטַײװ סד לע ט מעד פא כָאנ טָאה טכאנ נעװ
 נא סטכ אנ רעמוטש רעד יװ ,גַײרא מענָאּפ יא מיא טקוסעג טָאה סָאװ ,ענָאװעל עלופ יד

 ,(.זרעד) טייקדימ ס ד לאוו מעד רעּביא זיא מאט- -רעמוזפָאס טאש גוא 4

 .(.זרעד) :סערָאשעמ סקָאװש ט מעד !ב
 .-אנ :נשטנעמ מענופ קעזיוכ טכאמ נוא טצילּב נוא טלקניפ נוא (.ש .נ רעַײפ סָאד) סע טרעדיול 6

 ֹו



 1 רעדייא ,רעטּפָא רעּבַײרש עשידִיי אּב "נופ, טימ או יד בי

 "ביילא 8 טא .גטעברא ערעגניי ענעי ניא (22 6
 ' א .(יקסוָאלטישז

 מער טינ ,נגָאז וצ 'יוזא ,זיא (.ש .נ ."שינעעזראפ , ניא) "ראפ, סקיפערּפ רעד (3
 2 : / יקצעראז .א) סּברע װ מעד רָאנ ,ס װיט

 ; גנוטייצ-טנאוו א ניא דיל א ניא טּבײרש ענייא נוא

 ,רָאי ײװצ סּבולק מעד 4

 . {נריפ טעװ צנעדנעט עקיזָאדיד טַײװ יוװ ,נגָאז וצ א רעווש ויא'ס

 ;יװ נצאז עניוזא גונעג .כָאנ נעמ טפערט ַאד .טסּוװאּב סו וצ
 8 .(שז) רעּבַײרש מע גופ נעמָאנ מעד גזַײװנָא-טינ מעד ניא (5
 ר 6 שו) נטײװצ מע נו ענכאמ רעד ניא טלעטשעג טינ סופ ניק רענייא טלָאװ (246
 .א כָאנ טכאמ ,רעגריּבנילק יד נופ טַײז רעד פא טלעטשעג כיז טָאה סָאװ ,גיניק רעד (7

 טל ,(נאמקילײה) גדָיי יד גופ טכער יד נרעגרעראפ נופ נעניז

 יא + "ענכאמ סנטײוװצ ניא ;"נעמָאנ סרעּבַײרש מעד, :טָאטשנָא

 טליג ,ויסעסָאּפ רעד ,לאלק רעד זא ,טנַאמרעד רעִירפ ָאד ּבָאה כיא
 עד ָאד זיא נעמעננגייא נגעקא זא ,גנָאז רעּבָא זומ עמ .כיוא נכאז עטּבעלאּב
 א .רעטײר ּב סָאװטע "נופ, טימ עיצקורטסנָאק רעד נופ

 מעד נצינ ראפ נטייקרעווש עּבלעזיד קיטליג ,כיז טייטשראפ ,נענַײז ָאד
 ; :טּבַײרש מעכיילא-מעלָאש .,(רעירפ עז) נעמעננגייא אּב סָאװ

 ופ דליּב עקירעיורט סָאד כיז נופ נּבַײרטּפָא מעדכָאנ טלָאװעג טשינ טָאה רע לפיוו (248
 ,רעוואכ נטקירייל

 / :ראפ) רעטאלג ,רעַײרפ עליפא -- ,טכעלש טינ זודנוא טגנילק סָאד נוא
 ."דליּב קירעיורט סרעװאכ נטקידייל

 ;רעװיױג כיוא סניוזא נענַײז רעּבַײרש ערעדנא
 שש .(צערעּפ) דָאנעג רעקידנלַארטש סנעמָאנ נּביל נַײז נופ צנאלגּפָא נא (
 1 עי (רידאנ ,מ) מידָאגּב ס רעיײגקיד ײל מעד רעדורּב נכַײר מעד נעמונראפ טָאה רע (0

 : : ;נָאסלעגרעּב טּבַײרש צאזַײּב מעד רעּביא

 ּו ,יו פ א = נעלסקא עטעקאנ רָאּפ א ...נוטעג לדניווש א ..,נּבָאה נעלסקא עטעקאנ רָאּפ א (1

 .רעּביא כיז טוט

 אשי 2 רעד, קָאטשניּב נוא 0

 עלעיעפמ 6 2 ניא נגָאז וצ כָאנ ָאד טָאה מעד צוכ רעּבָא = -

 יי טמא רעד רעדײא רעקינײ װ כא סא כָאד רעּבָא ,נעמי



 עיצקורטסנָאק עטירד יד .6

 גײק טימ טינ עיצקורטסנָאק יד כיא ניימ "עיצקורטסנַאק רעטירד, רעד
 א'ש .ןדפ א :צאז סא"ש נענָאמרעד כיז דימָאל ."נופ, טימ טשינ נוא וו

 -לװא כ ענַײז ניא, :טשינ ,'נגױא יד ניא מירייוואכ ענַײז אב, :ָאד טֹּב
 ."מירייואכ ענַײז נופ נגיוא יד ניא :טשינ נוא ,"נגיוו :

 -קלָאפ רעד ניא לס רעלוּפָאּפ נוא טנאקאּב טוג זיא עיצקורטסנָאק עקי
 : רוטארעטיל רעד ניא
 .(197 גמ ,קעראמ-גרוּבזניג) קנערק נַײז גקנארק מע ד נלייה נעק רעטקָא

 .(צערעּפ) ינק יד וצ נלאפעג רעטָאפ מע ד זיא
 .(.זרעד) רעטומ נוא רעטָאפ טעגראהעג נעִיכ טָאה

 ,(סײממ) נגיוא יד טלעװ רעד נס

 :טשינ .ן= 1טשיצ+
 וצ ,נקנארק מענופ קנערק יד מעד וצ ,קנערק סנקנא
 .רעטָאפ מענופ ינק יד .װ .זא .א ינק

 .רעדָא טרָאװטּפאשנגייא :טַײרטש מעד ַאּב נטליג כיוא נעק עיצקורטסנַאק עטירד !
 ,דנא .א "נופ, גוא טיזָאּפמ
 .(גָאטלעגרעּב) גגָאװצעגסױא נענאטשעג גענַײז טָאטש ניא רע

 -טָאטש, :טינ כיוא) ,"טָאטש נופ רעזַײה, :טשינ ,"רעזַײה עשיטָאטש,

 כארּפש עשיטסיצילבופ רעד ניא עיצקורטסנָאק עקיזָאדיד נעמ טצינ !
 ,קינייו

 .(צערעפ סעראמכ קָאטש ַײרד נוא קָאטש יײװצ ּפָאק רעּביא גוש ּב
 ,(א"ש) געמיװש רעדניק טָאט ש עצנאג יד טנרעלעגסיוא טָאה

 ישי

 א



 .(א"ש) םידמאלעמ עירע ס עצנאג א נעגנאגעג נענַײז םיא כָאנ (2
 .(סקופ .א) טגײלעצ ריא פא טגיל סענָאמכא ר טלע װ עצנאג יד (3

 ,(שא) גוטטעג צעז א נרערט מָארטש א נּבָאה נגיוא עריא 4
 .(נעזײר .א) רעדיל (1לָא צ א נּבירשעג ...רעטניוו מענעי גיא כיוא כיא ּבָאה נגעווטסעדנופ (5
 רעזױא) רעּפרעק גנע ל רעצנאג רעד טימ מיא רעּביא נגיוצעגסיוא טאמיק סיוא רע טמוק (6

 .(יקסוואשראוו

 עלא אּב נעגנערּב טנעקעג נעמ טלָאװ נליּפשַײּב עניוזא כָאנ נוא כָאנ נוא
 ,רעּבַײרש

 :עסערּפ רעזדנוא ניא נעמ טבַײרש נגעקא

 .(כוּב) ..עכלעו ,נטלאטשעג נוא סעמע ט נופ זַײרק מענעי ַײרטעג טּבַײלּבראפ צערעּפ 7
 .(.צ) טלקַײקעגכרוד כיז טָאה נטסעטָארּפ א נע גגיטימ נופ עילאװכ א (8
 .(.'צ) ועכיּב נופ גנולמ אז עקידנטַײדאּב רעײז א (9
 ליָאצ יד טרעװ רעסערג צלא ..עזָאלסטעּברא גופ נע ײר יד בנרעװ רעגנעל צלא 0

 .(.+ עקירעגנוה נופ
 .(.צ) טנעצָארּפ 9--8 סױא טכאמ מירײװאכ עשִיײטראּפ נופ לָאצ יד (1
 .(.צ) נעגנונַײשרעד עכעלטפאשלעזעג נופ סקעלּפמָאק (2

 .(.צ) נעייזומ ,נטעניּבאק ,סעירָאטידּוא נופ טניריּבאל א (3

 ז"א רענַײז מאטשּפָא רעד נוא ,קירעּביא מוטעמוא ָאד זיא "נופ, .וװ ,זא .א

 ,גנוקריוו עקיכארּפשדמערפ יד :סעּפורג ערעדנא ניא סָאװ ,רעּבלעזרעד

 רעּבַײרשנײש אּב נקרעמ כיז טזָאל עפורג רעקיזָאדרעד ניא :נגָאז ןומ עמ
 ..טפאשנגײא נעײיטש טרָאװכאז נטייוצ נראפ נעװ טּפיױהרעד ,נעגנולקאוו עסיוועג

 : :רעטרעוו

 :טּבַײרש א"ש

 .כרוד ײז טריפעגכרוד ,טסעג ענעדאלעגנַײא ענַײז טימ נענאטשעגפוא סּולוועל רעטקָאד רעד זיא 4
 .מירָאדאכ עכיוה ,עטײרּב ,עסיווג נופ ײר רעצנאג א

 :רימ נפערט רעּבָא נגעקא

 -װעטמָאי ,עסיווג ר .רעצנאג א רעּביא טכליהעגּפָא ילרפ טָאה ַײרעּפוט עכעליירפ גַײז (5
 .(נָאסלעגרעּב מירָאדאכ ענעּבילקעגוצ-קיד

 .(ס"ממ) כעלעשטנעמ עטוג ערעזדנוא סענכאמ עצנאג ... (6

 : עפוג ניא"ש אּב עליפא
 .מיטאּבעלאּב רעקװעלירסאק לטניּב א נרָאפ נָאגאװ ניא ָאד 7

 :סעצערעּפ נגעקא .נלאפ ערעדנא ניא כיוא רעּבָא
 כיז גראפש טכיל נופ מידע פ עסַײװ נעמ טעז ,וצ רעטנעענ כָאנ טמוק עמ זא נוא (8

 ,,,סיורא

 ; נסקופ .א אּב נזַײװ נעמ נעק

 ..ּפָארא נעגנעה סּבע װוניּפש מידע פ עכעלצראווש עגנאל (9

 :נצערעּפ אּב רעגייטשא : עפוג רעבַײרש נייא אּב עליפא

 .נעעזרעד לגײפ נופ ענכאמ .א גנילצולּפ כיא ּבָאה (0

 .נגַײװצ יד נשיווצ מורא נצנאט לגײּפ סענכאמ בוא 1

 -נָאק עזיול יד רעּבָא ןיא כארּפש רעד ניא ערענַײּפ סָאד ,ערעוװיסערגָארּפ סָאד
 ,כארּפשקלָאפ רעד נופ טסַײג מעד טימ טמיטש סָאד נוא ,('נופ, נָא) עיצקורטס

 .(קהח) "ייר, א :טציא נּבַײרש רימ ּוװ *לָאצ , א ָאד טצינ נעזייר (}
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 : 0 אש נט

 1 עטלפייװצראפ אזא נעעזעג טינ לָאמנײק כָאנ טָאה וויווָא-לעט רעשיטאּבעלאּב .רעד 6

 67 .(.צ+) גשטנעמ עקיועגנ

 נקיטכעמ א נסאמ-רעטעּברא ערעזדנוא יא נגָארטעגנַײרא טָאה וויטקעלָאק רעשירעלטסניק רע
 ..+) דײרפ ערענָאָיצוילָאװע ר

 : : סיאיש גגעקא יעיצ :

 .גפארגילאק נופ ר ָאד נצנאג א ...נפאשאּב טָאה רעכלעװ ,לכערָאז 'ר (296

 .נליוק נופ לגָאה א רעטנוא לַײמ לסיּב ניש א מיא טימ נפָאלעגכרוד ניּב נוא .., א
 .רעַײפ נופ מאי גצנאג א כיז ראפ געעזרעד ...

 ;נזילװ נעמ-
 .(גרעּבמָאנ מידימל אט טימ רָאד א טלעטשעגפוא טָאה סָאװ ,עּבערי
 ענעריישראפ רעּביא .ב וצ כעלעטעצ טימ לגָאה א בוא גטנעמסירָאלּפא רענוד !

 4 ; עיצקררטסנאק עול יד כיוא טליג לאפ מעד
 לא .(1732 ן8 ,ניטשנרעּב) רע גניפ ציּפש יד גיא טגיל מאט רעד
 / .(ט"ממ) קטנאצּפאק לטועפ א טאמיק ,נענױשרַאּפ טימ גנע נעוועג טצעזעגנָא זיא נגָאװ רעד
 ' .(צערעּפ) ?מעלָאכ א רענַײמ טינ סָאד זיא יצ ,טלעװ טשער ײד רָאנ

 ,(צערעּפ) מ אי טַײז רערעדנא רעד פא |
 מיא טָאה עמ ;נלימ טַײז רענע'י פא ,טָאטש רעד רעטניה טַײװ טעה טכוזעג מיא טָאה עמ

 שש .(איש) כַײט גער ּב מאּב דָאּב רעד נּבענ-
 01 .(צערעפ) כָאל א ָאד זיא סאג קע ביא (307 =

 .(נָאסלעגרעּב ?מעליוסײּב קע ניא טגײלעג סעּפע מיא נעמ טָאה סָאװראפ
 .ס"ממ) ט ָאטש טימ רעד ניא ...גנירצלא סָאד נוא
 .(שא) טָאטש יד טגיל גוא ב ציּפ ש גפא |

 .(.שז) טרעדנוהרָאי גקירָאּפ ּביוהנָא גי



 0  ערייּב קירעביא ;צ) מיועױּפ-מערָא גֹוּפ טַײהרעמ א ...נּבָאה גטעװָאס יד גופ טנעצָארּפ 10 (3

 .("נופ , לָאמ
 קירעּביא ;.שז) גרעַײטש נופ נרעװ טכארּבעגנַײרא גזומ סעסָאנכאה-עכולעמ יד גופ וָאר סָאד 4

 ,("נופ , רעטשרע רעד
 .(רערעל-לוש טַײהרעמ יד .ה .ד } צ) גנוי נענַײז לוש נופ רערעל יד גופ טַײהרעמ יד 5

 .(.שז) כוּב-רעדיל סקיראכ נו פ טפלעה א נעמענרַאפ סָאװ ,נעמעָאּפ יד ניא 6
 ,(.שז) טַײקכעלקריװ רעשיטעווָאס נופ רעקיטש טּפאכעגסיורא נּבָאה גרָאטוװא יד (7
 .(נאמקילייה) "לאטיּפאק, גופ דנאּב גטירד גיא 8
 רנָאפ רעװעליװאװ נופ קע עמאס זיּב טוקייװָארּבָאּב נופ טנָארּפ ...נצנאג נייא גלעטשסיוא (9

 ,(כוּב) צעלוגניא גומ גערּב נטכער נפא

 .(.שז) טכיירגרעד ...צייו עסאמ יד טָאה טרעדנוהרָאי מענופ ּפָאס מוצ (0

 נעוװו טּפיוהרעד ,רעּבַײרש אּב נעגנולקאוו כיוא כיז טפערט עּפורג רעקיזָאדרעד ניא

 :רעמ רעדָא ,טרָאװטפאשנגייא נא טייטש טרָאװכאז נטייווצ מעד ראפ

 ,("נעמעלא כָאנ. ,נָאסלעגרעּב) סע יװט ענעּביל בר אפ יד נופ רעשינ נפא מיניוק (1

 ;("גנאגּפָא, ניא ,קרעװ רעפיײר-כעלכארּפש א ניא) עפוג נענָאסלעגרעּב אּב רעּבָא
 .טנגוי וע שינ ריא ...טרָאד טגַײװשרעד נטסיסרוק א לריימ א (2
 .קראמ נקידכעלַײקּבלאה מענעכָארּבעגנַײא נטימ ניא (3

 : נעלעדנעמ אּב עּבלעזסָאד
 -נָא העלקעמ רעקסּפולג יד ..זיא רעזעב עשידִיי עגנאל קעל ײכ רעטסערג רעד (4

 .נעמוקעג

 :מָאנָארּפ טימ רעווש עיצקורטסנָאק עזיול יד זיא טארפיב

 ,(304 אי ,רעִירפ עז ;צערעּפ) כעלטעלּב נוא כעלגַײװצ ענַײז נופ כעלטשער (5

 :רעֹּבָא
 צ וועיוכעמ עקאט םמענָאּפא ײז נענַײז מיגָאהנימ ערע ײז לײט א נופ סיוא טעז סע (6

 ,גריי נַײז

 עלעַיצעּפס יד נגָאז וצ נלאפ עסיװעג ניא ָאד טָאה ,סעּפורג ערעדנַא ניא יוויוזא
 -ליג טּבַײלּב נלאפ לייט נטסערג מעד ראפ רעּבָא .לג .ד ,א עיצאוטיס עשיטסיליטס
 רעד ניא וצ ניוש סָאד רימ נעעז לייטמוצ ,עיצקורטסנָאק עזיול יד --,לאלק רעד קיט
 ; כיוא כארּפש רעשיטסיצילּבוּפ

 .(.3) סעינָאל ָאק ע ַײנ לייט רעטסערג רעד 7
 .(.צ כעלּביטשגעײל טנעצָאוּפ 100 (8

 ,(.שז) גנאעקָא גשיטנאלטבנא גערּב מאּב סאּפ רעלָאמש א 9

 ((.שז) עטכיש עג עוענָאָי!צוילָא װער קיט ש א גרימרָאפוצסױא שירעלטסניק,.,+ (0

 מעטסיס ,רעגייטש ,טרַא יד נענעכייצאּב וצ .9

 ,גנורימרָאפ עקידנרעיוד יד) ײסעצָארּפ , נגעוו פירגאּב רעד נעמוקוצ כָאנ נעק רעהא
 :עיצקורטסנַאק עזיול יד כיוא טליג ָאד
 .(ס"ממ) נבעל רעגײטש רעייז נופ נוא מידייש יד נופ סעסַײמ עכעלקערש טלייצרעד עמ (1

 .(ס"ממ) גטשרעּבײא מעד נעניד וצ כערעד א כיוא זיא ננוריפוא רעגײטש סלעָאפער (2

 :"גנורעסעּבסיוא , אזא כיא ניפעג גנוטַײצ א ניא (}
 -נַײנ יד נופ נטימ ניא , :טקורדעג .נועלעפ עקיניא נלאפעגנַײרא נענַײז,.. לקיטרא ס,,,ל .כ ניא,

 ..."רעקיצ

 ..(ברָא! "רעקיצנַײנ יד נטימ גי א; :גַײז םראד
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 ,(.צ) טרעיוד עט גבופ  סעצָאר

 1 :טיוּבעג זיא ,סיוא רימ טעז ,רעקיטכי
 / -ָאעדיא עוענָאיצקאער נעמרָאפ עלא ...טאהעג רימ נּבָאח נגארפ-רוטלוק יד ניא (3

 : : - 46צ)

 / -קאראכ יד נגַײװשראפ סָאד ...זיא ...נצנעדנעט עשיטסינָאיזיװער יד גיא טנעמעלע רעקיטכיוו א (337 -
 ..צ) פמאקנסאל ק ּפאטע נקיטציא נופ נצנעדנעט עשיטסי

 ..) נעלטימ מעטסיס א נאראפ זיא'ס

 ן"

 / ֹצ

 נעמ נעק יצ ,"נופ, ננעװ נגָאז פראד עמ נוא נעק עמ סָאװ ,צלא סָאד זיא
 : ? נלאפ עא גיא ר נטגָאזעג מעד ט

 /  ,געמונעג נצנאגניא ,יובצאז מוצ סָאװ נוא גריפורג גנירג ביז טזָאל םָא
 . טארפיּב ,כארּפש רעקיטנַײה רעזדנוא נופ רעּבָא ערָאצ עטסערג יד .קינײװ !

 / תרעטכעלש רעד רעדָא ,רערעװש רעד לָאמטפָא דָארג זיא ,כארּפש-עסער
 / בוש נּפעלש ,נענָאלּבאש-גנטַײצ יד לייטמוצ ,יוּבצאז רעטכעלש רעד .?

 / סיוא ויאס .כעלגעמ טינ ָאד זיא נרעסעּב נוא ,פָאס א נָא "נענופ, יד כ
 / .סעפורג ייװצ ןיולּב נענָאמרעד ָאד ליוו כיא .נלאפ עניוזא עלא נריּפורג 1

 ימ סיורג נָא נוא ,נצאז עניווא לסיּב שּפיה א כָאנ נוַײװ טנעקעג טלָאװ
 ,טנאקאּב טוג זיִא סָאד :קירעּביא רעּבָא זיא'ס

 זיא יוּבצאז רעד לַײװ ,נכאמ טשינרָאג כיז טזָאל "נענופ, עקיזָאדי
 -מורא נלוש יד נופנ לעװ, :טשינ טגָאז רענייק .כיוא ימ יד קירעּביא זיא'ס

 יד, :עיצקורטסנָאק עװיטקא יד --עצייא נייא נאראפ זיא "נֹופ, נימ מעד
 . העד זיאס :טכעלש כא צאז רעד זיא יוזא ."רעדניק יד נּפאכמורא
 . לעודנוא זױלּב טשינ ניש זיא נָאלּבאש-גנוטַײצ רעּבָא ;נָאלּבאש-גנוט



 : אפ א 'כ נופ *סיטָארּפ עכָאגשאה, אש רעד טרעוװ סקיא כֹוּב ניא (342

 . קורדסיוא סקערגיא 'כ טשטַײטראפ רעצעמע (1 :סָאד טסייה סָאװ א

 רעדָא (2 ;(קורדסיוא מעד נופ רעוטפוא רעד ָאד זיא קערגיא 'כ) "סיטָארּפ = -
 | ? סיטָארּפ עכַאגשאה קורדסיוא מעד מאטס טשטַײטראפ קער = |

 ,טכערעג נַײז כיוא טעוװ עמ נוא

  טעשָאּפ 266 ָאד טלָאװ (טסיצילּבוּפ רענעעזעגנָא נא) רעּבַײרש רעד

 5 ארּפשנסאמ רעד ניא .נאראפ טינ זיא יז סייעּב ,עיצקורטסנַאק עוויסאּפ יד

 !רוטארעטיל רענייש רעודנוא ניא טכיל טימ נכוז יז פראד

 יש טָאטשנָא רעטרעװכאז טימ עיצקורטסנָאק רעד נגעװ

 ָאמרעד כיז רימָאל .(11 ,! עז) נעװעג טדערעג רעירפ ָאד ניוש זיא-- ,רעט

 : :1 א סעזארפ ערעזדנוא
 ײקיגנעהּפ ָא נופ מרָאפ עדעי מורא טמענ סָאװ ,גנורילומרָאפ עניימעגלא סלא רעּבָא

 גאראפ קנאדעג נקיזָאדמעד גיא נענַײז ,נקידנשרעה מענופ קלָאפ מענעפרָאװעגרעטנוא מ עב = |
 ,(גאמקילייה) נרעל 5

 רָאנ יז נעמ נעק נייטשראפ סָאװ ,עזארפ רענרעצליה רעקיזָאדרעד ניא 4

 . עזארפ יד נעמ נעק זיא ,"נעגנעהּפָא/ טרָאװטַײצ סָאד נעמענ "טייקיגנעה
 לא :יװא כערעעב

 צ עקירעּביא נופ נרָאװעג רעטָאּפ נענַײז רימ נוא --,נרָאװעג רערָאלק ָאד
 : ,"נופ,

 ירד-ליווצ מעד נופ טארפיב ,'נופ, נקירעּביא מעד נופ נרעוו ַײרּפ -- ,צרוק
 טרעדנא טשינ כעלגעמ זיא סָאד --,צאז נייא ניא לָאמטּפָא ,"נופ, גקידנרָאג

 : : יוּבצאז נטכעלש מענופ נכאמ ַײרפ כיז = -
 ,נעלטיּפאק עקיד == |

 ,1929---19217 ,וװעיק



 כארּפש ענעריּפאּפ יד
 עיצקורטסנָאקצאז עוויסאּפ יד

 רעטרעווטַײצ נוא רעטרעווכאז .

 צאזייּב רעשלאפ רעד זזז





 עיצקורטסנָאקצאז עוויסאּפ יד
 טימ ,נּפמאטש טימ טעּברא (עשידיי יד זיולּב טינ) כארּפשיגנוטַײצ יד יא

 . יא'ס .טעּברא-עיראילעצנאק יוויוזא ,קורדנַײא מעד טכאמ'ס .סעשילקיכארּפ

 0 -קעווא יוויוזא ,גנוטכיר ןייא ביא א גיוש טרָאפ רע ,לג .ד .א געלע 3 1

 -צאז עוװװיסאּפ יד (1 :נרעהעג נּפמאטש עקיזָאדיד וצ .נסלער פא טלעטשע נ

 0 .-עזארפ רעקיזָאדרעד נופ כיז יז טמענ ליײטמוצ סָאװ ,ע ציל ע מ יד נוא ,נקירדס יו
 | ,לג .ד .א עיג
  טימ נעמאזוצ נוא) כארּפש יד זא ,וצרעד צלא סָאד טגנערּב נעמונעגנעמאזונ
 . יװ רעמ טינ טיג כארפש יד :טמערָאראפ קראטש טרעװ (כיוא קנאדעג רעד !

 . ערענַײּפ סָאד ,ערעפיט סָאד ,טלאהניא-נעקגאדעג נוא -כאז מעד נפ עמעכ
 / .גריולראפ ָאד טייג ,כאלפרעּביוא רעד פא טינ טגיל סָאװ ,עלעודיווידניא
 -נָא ,ַײּבעג נשיטאמארג ניא טריצילּפמָאק ,כארפש עשינכע ט עלעיצעּפס א טר
 . ייּפָא נוא טסאלּבעגּפָא ,נעלטימקירדסיוא ניא מערָא טצעל ,קיטאמארג טימ טּפָא
 / יא יװיוזא ,כארּפש-לומרָאפ נימ א--,סרעַײרד ענעּבירעגּפָא יוויווא טקא
 .  ,גייטשראפ וצ רעװש יז זיא רענעייל נכעלטנייוועג מעד סָאװ ,נטפאשנסיוו עשי

 . .טייקידנגַײצרעּביא ריא ,טפארק-סגנוקריוו ריא יז טרילראפ נעמעלא ראפ |
  --לימ ,נסאמ עסיורג נּבױה זדנוא אּב נעמ ליוו כארּפש רעקיזָאדרעד טימ רעּבָא
 גליו נקידנענערּב א נוא טלעוװ א ראפ דנאטשראפ מעַײנ א ייז ניא נסיגנַײרא ;נ
 !נעעזעג טינ סניוזא טָאה טלעװ יד סָאװ ,טעּברא-גנופאש א
 !וטפוא אזא ראפ גַײצעג רעװש א וצ



 לעלאראפ ָאד גנערּב כיא סָאװ ,סעזארפ 13 יד וצ נקוקוצ כיז רימָאל -

 .סקניל נוא סטכער סעיצקאדער ענעדיישראפ 0

 נּבָאה ...סעִיצאזינאגרָא עשידנעלסױֵא יד (}
 רָאנ ,עציטש-טלעג רעייז נקראטשראפ טגָאזעגוצ =!

 רֶאג ײז גופ גיז מעד ניא זיא לַײװרעד = -
 (צ) נרָאװעג גוטעג טיג = |

 גענַײז רעטרעוװ סעזריקינָאשזדרָא 'כ מעד (2
 סע זיא  סגטשרע סָאװ ,טימרעד טנאסערעטניא
 -לעװ ,ש טנעמ א נופ גרָאװעג טגָאזעג

 .(יצ) ...שָארעּב טייטש רעכ -

 -עג טעװװ  עירוטס רעד כרוד3
 .(.צ) נעגנופאש עטסַײנ עריא גרעװ טלעטש -

 -ראפ נענַײז נשטנעמ ערעדנא נצכעז (4
 זיא ועּב וע ד רעדיײא ,נרָאװעג טעדנּוװ
 -סוקריצ יד נופ נרָאװעג טּפאכעג
 ,.צ) עטמאאּב-

 -גָאט, ניא רעּבַײרש יד נופ רוטאנ יד (5 -
 גרָאװעג נענאט שראפ קיטכיר זיא "טאלּב
 ,(.צ) רעזעל ערעזדנוא כרוד

 סעיצאנגיסא-עסאק יד גקוקכרודא מאּב (6* :
 נלוש עשיסקָארָאטרָא יד זא ,נזיוועגסיורא כיז טָאה = |

 טרידיסּבוס טײרּב נוע װ םירָאדאכ גוא =
 עשירַיי יד רָאנ א עליהעק ועד נופ
 .(.'+ טרירָאגגיא נועװ נלוש

 עשָאקאּב נַײמ זיא גרעיודאּב מוצ ( :
 עיצקארער רעד נופ ראטערקעס נכווד
 .(.צ) גרָאװעג טליפעגסיוא טיג

 רעביור יד נופ זיא יױרפ יד (6*
 -ײלשעגנַײרא נוא נרָאװע ג נדנוּבע ג0
 -עּב רעמיצ מענילק א ניא גרָאװעג טיעדי

 ירעלושזד נעמונעגוצ גּבָאה רעּבױר יד סאש
 גענַײז נוא לטנאמרעטופ גרעַײט א נוא (גנוריצ) -

 .(.3) גפָאלטנא

 בָא ה לַײװרעד רָאנ ... (ג1
 ינ) טינרָאג ניז מעד ניא
 .ןוטעג

 וו "זא ,א טייטש

 05 טעוװ עידוטס יד (3

 .נעגנופאש עטסַײנ עריא

 רוטאנ יד נענאטשראפ קיטכיר
 יי ניא רעּבַײרש יד

 1 ָאָאטרָא יד טיירּב טרידיס
 נגיא נוא מירָאדאכ נוא נלוש
 .נלוש עשידִיי יד רָאנ

 ,(טריפעג

 , טָאה עשָאקאּב נַײמ (3ּב



 ... סָאװ ,מעד ניא טייטשאּב רעקיא רע
 נּבעגע ג טרע װ וויטקעריד עקיס

 ,סָאּבעלאּב נויטקעלָאק מעַײג מעד
 נכעלטפאשלעזעג נקיניזטסּוװאּב םעד

 -ַײנ ניק טינ זיא קנאדעג רעקיזָאדרנ

 -רעטעּברא יד נעיצוצ טײ קיט ױב

 -עגרעטנוא דנאנאכָאב בוא =
 (צ) נענינעל גופ *נרָאװעג נכ

 -ָארּפ גקיזָאדמעד נופ גנוטעּבראסיוא
 טימ גרָאװע ג נפורעגסיווא

 .(.צ) עגאל רעלאמרָאנ-טיג ר

 9 0 עא עקירכעבענ

 .גּבָאה .ס .ּפ ,ּפ יד נופ רעסעלשטפול

 .נעמונעג טסנרע טינ נײל א ײז
 .ּפ .ּפ יד רעּבָא (ב

 -ענ עקיָאדיד עליפא נּבַאה (עפוג)
 -טפול עשיטסימָאנַאטװַא-,צאנ עקידכעּבי
 .נעמונעג טסנרע טינ ערעייז רעסעלש

 ביא טייטשאּב רעקיא רעד (א ,0

 יד סָאװ ,(זייא רעקיא רעד) מעד
 רעד טיג ויטקעריד עקיסעמקעווצ
 + -עלאּב רעװיטקעלָאק רעַײנ
 . -לעזעג רעקיניזטסּוװאּב רעד .סָאּב
 .סאלק רעכעלטפאש

 ,יא רעקיא רעד ( 3
 רעװיטקעלָאק רעַײנ

 טיג (רעד) רע -- ,סאלק רעכעלטפאש
 ,וויטקעריד עקיסעמקעווצ יד

 זיא'ס זא) טייקיטיונ יד ... (א 1
 גסאמ-רעטעּברא יד נע;צוצ (קיטיינ
 --,מזיטארקָארויּב (נגעק) נטימ םמאק מוצ
 . דנאנאכָאנ גוא קידנעטש טָאה סָאד
 .גינעל נכָארטשעגרעטנוא

 קידנעטש טָאה כָאנ נינעל .. (ב
 יד גכָארטשעגרעטנוא דנאנאכָאנ נוא
 (קיטײנ זיא'ס זא :רעדָא) טייקיטיונ
 פמאק מוצ נסאמ-רעטעּברא יד נעֶיצוצ
 ,מזיטארקָארויּב נגעק

 -ראסיוא יד נפורעגסיורא (א ,2
 ט ָאה טקעָארּפ נקיזָאדמעד נופ גנוטעּב
 ,עגאל עלאמרָאנ-טינ עקיטציא יד
 -אל עלאמרָאנ-טינ עקיטציא יד (ב י
 -עגסיורא טָאה (ד) יז--.עג
 -ָאדמעד נופ גנוטעּבראסיא יד נפור
 .טקעָארּפ גקיז

 -סיוא) נופ גנוטעּבראסיוא רעד וצ (ג
 טָאה טקעָארּפ נקיזָאדמעד (נטעּבראוצ
 -אמרָאנ-טינ עקיטציא יד טכארּבעג
 .עגאל על

 - 3ײלא .ס

 רעד סָאװ
 .-עלאּב

 .-לעועג רעקיניזטסּוװאּב רעד ,סָאּב

 שי

 ;י=



 וי 5 -עגפוא נרעװ סעװטסיטלָאס יד 3

 -בלעז רעײז נרילראפ וצ נָא נּבײה פרָאד גטימ
 (1סעװטסטיָאװ יד .טעטש יד כיוא טייקידנעטש

 יד ,סעוו -םוא ,(:סעװטסיטלָאס יד יװ טקנוּפ ,נָא נבייה -
 טש יד נופ רעמיטנגייא יד ...(3 נופ רעמיטנגיא יד כרוד ניעװ טפיוקעג

 אה יד נפיוקוצפוא נָא נּביֹוה ,(נאמקילייה) טעטש יד

 | יו א

 א בוא נענַײז 6 ,ָאד ;(,"נרעוו, טָאטשנָא "נבָאה,) ר יד
 ס נוא "דאצימ, ,'טימ,, ,"כרוד, ,"נופ, סעִיצוָאּפערּפ יד ,רעטרעוופליה יד נטימ

 מע ד .23 14 צאז א געמענ רימַאל ,סעיצקורטסנַאקצאז ענעדישראפטנורג ייווצ

 ָאק-רעטאעט א ,"עידוטס ידמ) רעוט . רעסיוועג א (| :עמעכס אזא רימ

 יִד ,(?נעגנופאש 2 כאז עסיװעג א (3 ,("נלעטש טעוװ,) טוט (2

 רעדײסטרָאװ) גנולעטשטרָאװ רעכעלטנייוועג רעד נופ מיא רימ נעעז לייטמוצ
 קא נא ניא טרָאװטַײצ א) ר א :ָאד ןיא עמעכס יד .(צאז

 קעיבוס רעד טשרע כָאנרעד ,('טָאה, ,"נּבָאה,) עפורג-טאקידערּפ רעד נופ

 ,מיװּושִיי עשיטָאטש ,סיוא טעז ,זיא סָאד --?סעװטסטיָאװ , יד (1
 ; ,םיווּושִיי עשיפרָאד --"סעװטסיטלָאס, יד (5
 :עז 6 גיא נאראפ גנולעטשטרָאװ אזא 'ןיא גיא"ש אּב נצאזטּפױה 1255 גופ (6

 א 8 .ּפש ,1 א ,1927 ,ײכארּפש .רֶייא } "רערייס-רעטרעוו ס'א"ש וצ,



 .,רעכעלטנייוועג רעזדנוא טימ| ָאד טמיטש עיצקורטסנָאק ע עשיטאמארג יד .עמרָא
 0 .נעקנעד טרא רעש
 / ןיא סָאד ש סעזארפ עלא טיוּבעג נענַײז ,עמעכס רעקיזָאדרעד טול ,יוזא/
 .עיצקורטסנָאקצאז עװיטק א
 רעשיטאמארג רעד (1 :3 צאז ניא רימ נּבָאה דליּב טרעקראפ א טקנוּפ-
 :רעטרע יד טימ נטיּבעג ָאד כיז נּבָאה טקעיּבָא נוא טקעיּבוס

 -ּבוס א שיטאמארג גרָאװעג ָאד זיא ('נעגנופאש עטסַײנ, יד) טקעיּבָא רעשיגָאל
 דעק (2 .טקעיּבָא רעד גרָאװעג זיא ('עידוטס יד,) טקעיּבוס רעשיגָאל רעד ;

 -טַײצ סָאד נעמ טלעטש (א :קנאדעג מעד נטלאהרעד נוא צנוק אזא 'נעגנאלרע וֵצ
 טעװ, :טָאטשנָא "נרעװ טלעטשעג טעװ,) עמרָאפ רעװיסאפ א ניא טרָאו

 נילרא נעמ טגנערּב טאקידערּפ מוצ טקעיּבָא נופ גנּויצאּב יד נזַײװ וצ (ּב ;("נלְ
 רעד,) טקעיּבָא נופ וויטאד מעד כיז כָאנ טיצ סָאװ ,("נופ, ,"כרוד,) טרָאװפלי
 -ור מעד נּבעגרעּביא לָאז סָאד ."עידוטס רעד כרוד, :עּפורג א -- נעמאזוצ --,("עי

 -ראפ טקנופ ,ַײּבעג שיטאמארג טלגילקעגסיוא נא ָאד רימ נּבָאה מורא נוא מורא
 רעד ניא טינ נּבָאה רימ סָאװ ,סניוזא -- ,גנאגנעקנאדעג נשיגָאל מעד נגעקא ט

 ,כארּפש ענעריּפאּפ א זיא סָאד .טינ גנוצ רעד פא כיז טגייל סָאװ ,כארפ

 רעדָא ,נעייטשראפ רימ ּבױא :טדערעג טעשָאּפ .סוויטקא נא -- טרָאװטַײצ צי
 -עג טעװ עידוטס רעד כרוד, יװ ,צאז אזא טימ טניימעג זיא סָאװ נָא ביז נסיו
 רימ נכאמ ּפָאק ניא סָאװ ,ראפרעד סָאד זיא ,"נעגנופאש עטסַײנ עריא נרעוו .טלע

 עידוטס יד, :(טפאשניוװעג רעּביא ,טסּוװאּבמֹוא עליפא נַײז סָאד געמ) .
 ."נעגנופאש עטסַײנ עריא נלעטש

 סעזארפ עלא טיוּבעג נענַײז יוזא נוא ,עיצקורטסנַאקצאז עװיסאּפ יד זיא םַו

 עשיטאמארג יד ,צנוק יד ;ךַײלג סעזארפ 13 עלא נענַײז טארּפ מעד .גיא |

 ניא זיא ,דנאטשראפנשטנעמ נטנוזעג מעד רעדיוװרעד יװ סעּפע ,טייקטלגילקעגס סי

 יי מעד נוא כיז טלָאװ כיא נוא ,רערעדנא רעד ניא יװ רעסעּב טינ)

 -כעראב יװ סעּפע ָאד זיא עיצקורטסנַאק עוויסאפ יד זא ,קורדנַײא מעד נכאמי
 עמרָאפ רעויטקא נא ניא ;שרעדנא נּבעגוצרעּביא רע װש יז זיא'ס לַײװ ,ט



 מ סָאװ טא רעשיטאמארג א זיא סטכער עיצקאדער יד ,טרעקראפ 2: ,ביײרש -

 | עסק רעוויסאּפ רעד נָא כיז נעמ נעק 'נלאפ עטיוועג ניא זא ,גנוניימ א
 א ,מעדצוכ .נלאפ סעּפורג ענעדישראפ ֹוצ נקוקוצ כיז נעמ פראד ,(ףנייגאּב

 א, רעלעִיצעּפס א סעפע נאראפ ,סטכער גנערּב כיא סָאװ ,עזארפ רעדעי
 יש וצ כיז טניול זיא ,לאלכיב עיצקורטסנַאק רעוויסאּפ רעד וצ ּבָאגוצ א
 ,רעגנעל פורעד

 כיא סָאװ וצ) רעפטנעראפ א נּבָאה ןומ רע סָאװ ,טינ מיא פראד
 2 ,(זַײװ רעטעּפש כיא לעװ סָאד -- ,סעזארפ

 ניא .4 26 נופ נּבױהעגנָא ,סעזארפ עקירעּביא יד טימ ניוש זיא שרעדנא
 גאּב-סוקריצ טרָאװ סָאד טייטש ,טפלעה רעטייווצ רעד ניא ,עזארפ רעקיזָאד

 יה רעשידִיי רעד גופ מיטָארּפ רַאּפ א אפ ערעדנא ראפ נוא לאפ מעד ראפ

 = רעשידִיי נופ מיטָארּפ ,לג .ד .א ּפָארט נשימאניד מעד נופ ,גנולעטש

 בא לעיצעפס לי עמ סָאװ ,גנולעטשרָאפ רעד נופ טסייה | סָאד 0
 א

 8 ,נעמענאּב לָאז רענעײל רעד ,רערעה רעד זא ,עזארפ רעצנאג רעד נופ נּביֹוה
 .קיטכיװ נטסקראטשמוצ רעּבַײרש מעד ,רעדייר מעד זיא

 :יװ ,צאז אזא ניא ,רעגייטשא
 ,"טנַײה רָאפ כיא;
 עד פא ּפָארט מעד טימ) גגָאז נעק עמ .ײלרעַײרד ּפָארט מעד נלעטש נעמ נעק

 ָאפ כיא, (3 ,'טנַײה ר ָאפ כיא, (2 ,"טנַײה רָאפ כיא, (1 :(טרָאװ טל
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 רעש טיג .,נגרָאמ טינ
 מעד טימ .ה .ד טא טרָאװ רעד טימ נעגנאלרעד נעמ נעקי |
 .צאז ניא רעדילגצאז ,רעטרעוו יד עדי

 כָאנרעד ,טקעיּבוס טא עטקעריד יד נדיישרעטנוא ָאד פראד עמ
 -עג טייטש טאקידערּפ רעד לַײװ ,טאקידערּפ רעד סנטסיימוצ) רעדילגנ
 רעד נעװ :עטקערידמֹוא יד נוא 6 (טרָא נטייוצ נפא שידִיי ניא
 . רעד רעכעלכאז ,רעקיור רעד ניא .טרָא נטירד רעדָא נטייווצ נפא טייטש
 רעד רעדָא טרָאװ סָאד נּביױהעגסיורא גנולעטשטרָאװ רעטקעריד א אּב זי
 ,פָאס מוצ רעטנעענ סָאװ ,ּבױהנָא נפ רעטַײװ ס ָאװ טייטש סָאװ
 :יװ ,צאז אזא יא ;
 .(6 טכאנ עצנאנ א נסָאגעג םעדכָאנ ניוש טָאה נגע

 טַײצ נופ ,רעיוד נופ גנולעטשרָאפטּפױה יד נּבעגרעּביא זדנוא נָאסלעגרעּב לי
 גױש רע טדער ,נגער א נסָאנעג לאלכיּב טָאה'ס זא ,מעד נגעװ .(טכאני לצנ

 טלעטש ;"טכאנ עצנאג א, נופ גנולעטשרָאפ יד נטסקיטכיוומוצ מיא זיא }

 ,פָאס מוצ לייטצאז נקיזָאד
 יד גריפורגרעּביא נעק עמ :שרעדנא נעגנאלרעד נעמ נעק טקעפע נּבלע

 נלעטש נֹוא ,גנוללעטשטרָאװ עטקערידמוא נא נרעװ לָאזס זא ,ו
 רעד נופ טייקטקערידמוא מעצע יד נױש .צאז ּבױהנָא דילגצאז נטסקיטכ
 ,שרעדנא טריּפורג נענַײז רעדילגצאז יד סָאװ ,סָאד -- ,טסייה סָאד ,גנולעטו

 -רעד רעקיור א ניא ("לאמרָאנ,) כעלטנייוועג נרעה וצ טניוװעג סָאד נענ

 .גסָאגעג צלא כָאנ גגער ועד טָאה גגרָא
 ,עּבלעזסָאד צאז ּבױהנָא "נגרָאמ פא, ליײטצאז מעד טימ טגנאלרעד !

 -קרעמפוא רעזדנוא טריסקיפ רע :צאז נקידרעירפ ּפָאס "טכאנ עצנאג א, טימ
 נלָאז רימ נעװ ,נעזסיורא רָאלק נעמ נעק סָאד .גנולעטשרָאפ-טַײצ רעד פו
 ;צאז מעד נריי

 .נסָאגעג צלא כָאנ נגרָאמ פא טָאה ננ

 ,רעירפ יװ ,טפארק-סגנוקריו רעד טימ רעּביא טינ ָאד כיז טיג "נגר
 .צאז ּבױהנָא נענאטשעג נענַײז רעטרעו

 .:רעטריצילּפמָאק סָאד ןיא גנולעטשטרָאװ רעטקערידמוא נא ניא ,גנָאז ז
 מעד נופ צעזעג רעד .ענייא טינ ,נעגנוּביױהסיורא ייוװ צ כעלטנגייא ריי
 -ראטש רימ נרעהרעד לעלאראּפ רעּבָא ,טּבַײלּב צאז פָאס דילגצאז מענעּב

 צאז נטייווצ סנָאסלעגרעּב ניא .כיוא ּבױהנָא מעד רעדילגצאז עלעטימ
 :צאז אזא ניא ,רעגייטשא ,ּבױהנָא רעד רעּביא טגיֹוװ לָאמטּפָא .רָאלק סָאד

 .(0 דיומ יד עמורפ יד טָא רעדניק יד ראפ נעוװעג זיא סעלָאג

 1 אט 1927 ,"כארּפש עשירִיי יד, ?רעדיײסרעטרעװ סמעכיײלא-מעלָאש וצ, ;יקצ ריי

 .6 .ז ,1920 ,ײעגיל- ר גאלראפ .וו "סנגייא, ניא ,"גנאגּפָאא !נָאס לע :



 יא ,רעקראטש עליײמעמ צאז ּביוהנָא לייטצאז גסיוועג א
 ו ןנגעוו ערעדנא טימ כָאנ נעגנאלרעד נעמ נעק טקעפע נּבלעזמעד

 ; דילגצאז א נעלּפָאט טימ
 .(ס"ממ) כעיוק נצנאג מעד ריד אּב וצ כָאד טמענ יז טָא ,עריוט גַײד ױא

 | ,"עריוט, סָאװ
 קָאכציא ועד טָא !וָאר א יצ טעכױש א צעגרע נעװעג רע זיא גרָאי עגנוי יד ניא

 6 .(נָאסל עג רע ּכ

 ,עּבלעזסָאד -- לעירעטאמ "רעּב-קָאכציא , נוא "רע, :נטקעיּבוס ייווצ

 2 :טרָאװטַײצ סָאד רעּביא טרעזאכ עמ

 גײװעג יװ ,זיא זָאלסױא רעד נוא ,מידיגנאה כערעדעק נָא סע כיז טבױה גּבױהנָא
 .(סײממ) מינָאצּבאקה כערעד

 .21י ד :א

 ,נטלאהראפ טינ רעגנעל ביז כיא יי פורעד
 = ייװצ כיז ניא טָאה סָאװ ,4 א עזארפ רעד וצ מוא כיז רעק כיא

 0  האטאה עטַײװ וצ א 4 סָאד זא ,רָאלק טרעוו יוזא ,עזארפ רעצנאג
 ָאד ;רעּב מעד טּפאכעג טָאהס רע װ ,טנאסערעטניא ּפאנק ָאד זיא רעקינ-

 צאז גטייווצ מעד נופ טקעפע רעקיטַײטאּב רעד (גשטנעמ נצכעז ערעדנא
 "ָאש רעּבלאה א ניא , :רעגייטשא ,נייטש לָאז מעד טָאטשנָא יװ ,רעּבלעזרעד
 ג טינ טשינרָאג צאז מעד ניא רעדילגצאז יד גריּפורגרעּביא גַײמ נופ זיא

 : ורגצאז עַײנ יד נענָאטאּב רעמ רע ליוו טציא ,טנאקאּב נייכעּב זדנוא זיא

 א ציטָאנ רעד ניא סָאװ "טאלּבגָאט גניא רעּבַײרש יד נופ רוטאנ



 -צאז מעד פא ּפָארטי מעד רעמ גלעטש ָאד לו רעּבַײרש רעד זא א
 גיא ָאד טייטש "עליהעק, לַײװ ,טלעפראפ סָאד זיא 26 ניא זא נוא ,"עליה

 סַײנ ניק צאז ניא ָאד סָאד זיא נייכעּב ;רעירפ ניוש רעּבַײרש רעד טדער על
 יד ,ָאי נעמ טציטש נלוש עּפורג נייא :גנולעטשנגעקא יד ָאד זיא

 נפא נעמוקסיוא נעק'ס ,גנולעטשנגעקא יד טלאפשעצ 6 ניא "עליהעק, ד
 רעצע מע נוא ,נלֹוש עשיסקָאדָאטרָא יד טציטש עליהעק יד :יוזא

 יד רָאנ נוא,) "ריא נופ, רעטרעװ יד פָאס מוצ נּבעגוצ טפראדאּב (עיצק
 קורדנַײא מעד .(עליהעק רעד נופ-- .ה .ד ,"ריא נופ טרירָאנגיא נרעוו נלוו
 נעלּפָאט לָאז עמ נעװ ,26 ניא נקראטשראפ כָאנ נעמ נעק גנולעטשנגעקא
 :טקעיּבוס א כָאנ נּבעגוצ נוא טרָאװש

 .גלוש עשידִיי יד רָאנ יז טרירָאנגיא נרירָאנגיא גוא ( :
 .גוט טינ לאלק סגיוזא כיז טזָאל (
 ; סעּפורגצאז ייווצ נּביוהסיורא ,כָאנ קורדנַײא נַײמ טול ,רעטווא רעד ליוו זא

 "עשָאקאּב נַײמ, 6 ,ראפרעד יא ר ניא :7 ניא רעדייא ,רע
 נּבָאה ָאד :'ּב טנאלראוו ניא רעּבָא  רעמ כָאנ ;וצ פָאס מוצ רעטַײװ טקורענפ

 ניא נוא ,(טקעיּבָא נא ָאד זיא 0 נַײמ ,) גנולעטשטרָאװ עטקערי- א

 רעּבױר יד א ("סאשעג, 0 רעִירּפ :יוזא גנוריסאפ יד א
 יז :נגָאז רימָאל) רעמיצ נילק א ניא טרעדַײלשעגנַײרא יז נוא יורפ

 גנוריצ סָאד נעמונראפ ײז נּבָאה כ ָאנרע ד ,(פליה כָאנ נפור טינ ,נעַײרש ט
 סָאד נרעזאכרעביא מוצ ָאד טגנערּב עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד .נפָאלטנא נענ
 ָאד ניוש נענַײז רעּבױר יד מערָאװ ,שלאפ סָאד טגנילק ָאד סָאװ ,"רעּביור,

 גנודניבראפ רעד ניא שעמאמ טצלירג עזארפ טפלעה עוויסאּפ עטשרע יד
 יד, :נגָאז (זומ עמ--,רעקיטכיר) נעק עמ זא .טפלעה רעװיטקא רעטייווו



 / רעבױר יד, :נגָאו טינ ניוש סָאװראפ זיא ,.װ .זא .א "נעמונעגוצ נּבָאה רעּבױר
 7 כיו טעּב עירטעמיס עשיסקאטניס יד ?.װ .זא .א "יורפ יד :נדנוּבעג גּבָאה
 ,שעמאמ

  ,נױמוא נשיגָאל ריא טימ 8 עזארפ יד רימ נּבָאה 28 ניא 'א טנאיראוו מעד ניא
 גנולעטשטרָאװ עטקערידמוא יד .עיצקורטסנָאק רעוויטקא ,רעכעלריטאנ א טימ רעּבָא
 / לכייס נפא כיז טגייל סניוזא) "יורפ יד, :טקעיּבָא מעד נענָאטאּב רעקראטש ָאד טזָאל
 יד, :טעשַאּפ נגָאז ,כיז טייטשראפ ,נעק עמ רעּבָא ,(עיצאוטיס רענעּבעגעג רעד ניא
 .טנָאטאּב רעכאווש ייורפ יד, ָאד טּבַײלּב ,"יורפ יד נדנוּבעג נּבָאה רעּביױר

 מעד ניא עיצקורטסנָאק עוויטקא עלאמרָאנ א נּבעגעג ניוש זיא 'ּב טנאיראוו ניא
 .נריסאּפ טנעקעג טָאה עסַײמ יד יוזא יװ ,רעדייס נשיגָאלָאנָארכ-שיגָאל

 ָאד טייג "ייז, ;עּבלעזסָאד נוא סנייא טניימעג "ייז , נוא ".ס.ּפ,ּפ, זיא 9 6 ניא
 רעוויסאּפ רעד טימ רעּבָא .רעירפ טנָאמרעד רעּבַײרש רעד סָאװ ,".ס,9.פ, פא
 רעד ָאד יא רעװ .נעלקנוטראפ וצ סָאד צנוק א :יװאּב נעמ טָאה עיצקורטסנָאק
 -רעּביא רעדָא) רעּבַײרש רעד ?סעמיולאכ עשי'ס.ּפ.ּפ יד נופ טינ טלאה סָאװ ,"ייז
 "ניילא, טרָאװ סָאד נּבעגעגוצ נוא עיצאוטיס יד נעװעטאר טווּורּפעג טָאה (רעצעז
 טינ רעּבָא ,צאז נשיפעל מעד נופ עכָאראמ יד לסיּבא טרעסעּב סָאד ;("ניילא ייז,)
 ּוצ רעדיײא ,".ס.ּפ.פ, טרָאװ סָאד נרעזאכוצרעּביא נעװעג ניוש טלָאװ רעסעּב ,רָאג
 ,"ייז , גּביירש

 ,טײקרָאלקמוא רערָאג נַײז טימ 9 צאז מעד רימ נּבָאה ג9 ניא 'א טנאיראוו ניא
 ,גרָאלק א רַימ נּבָאה 'ב טנאיראוו ניא .עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעַײרפ א טימ רעּבָא
 .העשיטאמארג רעד כיוא ָאד זיא ,.ס.פ.פ יד ,טקעיּבוס רעשינַאל רעד .צאז נשיגָאל
 ,רָאלק טוַײװ "ערעייז,  טוּבירטא רעד ."ייז רעמינָאנא-ּבלאה רעד טינ ,טקעיּבוס
 טײטש "נעמונעג טסנרע טינ, עפורגצאז יד .טניימעג זיא ָאד רעסעלשטפול טעמעוו
 ,9 גיא סָאװ ,טרָא נבלעזמעד פא ָאד

 ָאד מיא נעק כיא סָאװ ,טסקעטנָאק מעד טיול טּפיוהרעד) רָאלק זיא 10 א ניא
 םעַײנ מעד, סעּפורגצאז יד נענָאטאּב רעקראטש ָאד ליװ עמ זא ,(נעגנערּב טינ
 טנאלראוו מעד ניא ."סאלק .שלעזעג נקיניזטסּוװאּב מעד, נוא "סָאּבעלאּב נויטקעלָאק
 / רעד ,צאז ּפָאס .ה .ד ,טרָא נבלעזמעד פא סעפורגצאז עקיזָאדיד נעייטש 210 ניא 'א
 רעד :טקעיּבַא רעד רעירפ) גנולעטשטרָאװ עטקערידמוא נא ָאד רימ נּבָאה ראפ
 יֹּנַצ לסיּבא סיוא ָאד טעז סָאד ;(טרָא נטירד נפא ,פָאס מוצ רָאג טייטש טקעיּבוס
 ,ּבױהנָא ניא סעפורג טקעיבוס ייװצ עקיזָאדיד נעיטש 'ּב טנאיראוו ניא .נגיוצעג
 / "נַײרא רעד ָאד טיג גנונָאטאּב יד .רעַײרּפ ,רעכעלריטַאנ צאז רעד טגנילק עליימעמ
 ,(9 "רעד, :רעדָא) "רע דילגצאז רעַײנ רעטכארּבעג

  "דאצימ, (עיצױָאּפערּפ) טרָאװפליה סָאד טנאסערעטניא כָאנ זיא 10 .א ניא
 / גפינקראפ ָאד פראד סָאד ,(כעלטנייוועג טּבַײרש עמ יװ ,"נופ, רעדָא "כרוד , טָאטשנָא)
 / "עג טרעוע) טאקידערּפ מעד טימ (יסָאּבעלאּב נויטקעלָאק מעַײנ,) טקעיּבָא מעד
 / נופ עיציזָאּפ עסעמע יד נריקסאמ לסיּבא "דאצימ , רעקיזָאדרעד נעק פונּביױא .("נּבעג

 .--םזילא;רעּפמיא רעשיטירּב רעד, :ביוא עסערּפ רעד ניא רימ נעניפעג לטימ-גנונָאטאּב אזא (9

 .(.צ) ?טנגוי רעקידנטעּברא רעד נופ ענױסטּפױה רעד זיא הע

 .44 .ז ,רעירפ טכַארּבעג גוש כיא ּבָאה נענָאסלעגרעּב נוא ס"ממ נופ נליּפשַײּב
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 נענָאטאּב וצ נסוא ָאד זיא'מ נוא ,10 26 יװ יוזא טקנופ טיוּבעג זיא 1 :
 מוצ "נינעל, כא רימ נּבָאהי 211 ניא 'א טנאיראוו ניא ."נינעל, דילגצאז מו

 -עטשטרָאװ רעטקערידמוא רעד רעּביא .עיצקורטסנָאק רעוויטקא נא ניא עזא
 סָאד נריפנַײרא ָאד נעמ זומ עזארפ רעד נופ טײקנגױצעגנָא רעד רעּביא נ

 ,רעטכַײל יז טכאמ נוא עזארפ רעד ניא עזױּפ א טפאש סָאװ ,"סָאד,, טרָאװ-טק
 נקֹורעּביא נעװעג טלָאװ רעטאלג .נגױצעגנָא לסיּבא סיוא כָאד רעּבָא טעז עזאי

 .וו.זא.א "קידנעטש גינעל טָאה סָאד, :גָאז נוא קירוצ פא ?נינעל טרָאװ סָאד לסי
 נּבָאה 'ּב טנאיראוו ניא .טנָאטאּב רעכאווש נעװעג "נינעל , טלָאװ טלמעד :
 יד ;(ּביוהנָא ניא טײטש "נינעל, טקעיּבוס רעד) גנולעטשטרָאװ עטקעריד

 ;(.ו ,זא-

 סָאד ויא ַײנ ,12 26 ניא רימ נּבָאה ,11 נוא 10 ניא סָאװ ,דליּב עּבלעזו
 נוא "ינלעטירָאװט, נשיסור מעד נריּפָאק רעמ כָאנ לו סָאװ ,"טימ, טר
 -סָאד כיז טפערט ראפרעד) "נופ, נוא "כרוד, רעדייא ,רעגרע כאסא כָאנ
 .(כיוא רענעטלעז טרָאװפליה ע

 ,ּבױהנָא ניא "נפורעגסיורא, ּפיציטראפ רעד .12 ניא יװיוזא ,צאז ּפָאס מוצ

 "עגאל עלאמרָאנ-טינ עקיטציא יד, נוא ,טקעיּבָא נא ָאד זיא עּפורג עקיזָא
 גנולעטשטרָאװ רעטקערידמוא רעד סעמכאמ .(10 טרעקראפ טינ ,טקעיּבוס

 -טרָאװ עטקערידמוא יד רעּבָא .נעגנאלרעד רעווש סָאד כיז טזָאל עיצקור
 ,טייקנגיוצעגנָא עסיוועג א ָאד טפאש
 רעטקעריד רעד סעמכאמ ,ַײרפ צאז רעד ניוש כיז טנעייל יּב טנאלראוו

 -פוא גיוש זיא ָאד רעּבָא 'ג טנאיראו רעד זיא רעטעשאּפ ,רעכעלב6 1
 -סיורא, טרָאװ מעד טָאטשנָא ,"טכארּבעג  טרָאװ סָאד טייטש ָאד :סַײנ 1

 60 סצסץסאצ 1100 0 .. . עשיסור סָא : 1

 : יי טכאמ ,סמעזצז... 0880 ; "שזעדאּפ ינלעטירָאװ

 .גנונָאטאּב יד ;מעטָא מעד טגנערטשעגנָא טינ ,רעַײרפ גגָאזסױרא נעמ נעק
 -נעטש טָאה כָאנ נינעל,) "כָאנ; טרָאװ מענעּבעגעגוצ מעד כרוד סיורא ר
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  ײװצ יד נענַײז כָאנ ניז מעד טול שטָאכ) עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעד ניא "נפורעג
 -סיוא סניוזא רימ נּבָאה טציא זיּב .(נרעדנא נופ סנייא טַײװ יוזא טינ רעטרעװטַײצ
 גקיטַײטאּב נּבלעזמעד טצינעג נּבָאה רימ ;עיצקאדער רעוװויטקא רעד ניא נטימעג
 .טריּפורגרעּביא זיולּב ,לאירעטאמ-טרָא וו

 ;סנטשרע .לָאמאטימ קיטשצנוק עַײנ ירד כיז ניא טָאה ,13 א: עזארפ עטצעל יד
 נביוה , יװ טיָאװטַײצ אזא טימ טריניּבמָאק ָאד זיא "סעװטסטיָאװ יד, דילגצאז רעד
 ,רעגײטשא ,ויטקא נַײז נעק עס ,טרָאװטַײצ ויטקא נא זיא ינָא נּבױה, ."נָא
 לטעלב ַײנ א נָא טּבױה רע, ,'טיורּב א נּבױהנַא :יװ סעִיצאניּבמָאק עניוזא ניא
 ןיא ,"נָא נּבױה סעװטסטיָאװ יד, :טנעײל ריא זא ,נייכעּב .לג .ד .א "עטכישעג
 -ויטקא נזַײװאּב ,סעּפע נעוט "סעװטסטיַאװ יד, זא ,קֹוק נטשרע נפא סיוא טמוק
 -צאז אזא טסײה סָאד ,טקעיּב ָא רעשיגַאל א רעּבָא זיא *סעװטסטיָאװ יד, .טייק
 מעד) סמענעי םורא כיז פא טמענ סָאװ ,וויסאפ מעצעעּב זיא סָאװ ,צאז ניא ךילג
 מעד נופ עיצקורטסנָאק עשיטאמארג יד .סעּפע טוט עפוג רע טינ ,צכעוט (סטקעיּבוס
 טכאמעג טָאה יז סָאװ ,צנוק א נוטעגפוא ָאד טָאה ,עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד ,צאז
 -ּפָא טינ נעק קיטאמארג נייק רעּבָא ,טקעיּבוס נשיטאמארג א טקעיּבַא נשיגָאל א נופ
 "נָא נבױה, רעטרעװ יד .דנאטשראפנשטנעמ נכעלריטאנ מעד ,קיגָאל נייק נפאש
 טפיוקעגפוא, טימ (טאקידערפ) עפורגצאז נייא ניא טנאּפשעגפיונוצ רעּבָא נענַײז
 גױש ןזיא "נרעװ טפיוקעגפוא, רעּבָא .("נרעװ טפיוקעגפוא נָא נּביױה,) "נרעוו
 ,ענכינ רעקידנעטש רעד יװ ,מעדכָאנ :יוא טסייה סָאד .עמרָאפ עוויסאּפ א
 -עג זיא ,לגילפ נגירקעג ,כורּפש א כרוד יװ ,טָאה ,טקעיּבַא רעשיגָאל רעד
 לארּפ א לָאמאטימ רע טיג ("טַא נּבױה סעװטסטיָאװ יד,) וויטקא קראטש :גרָאװ
 ,נוט וצ סעּפע ינָא טּבױה, רע טינ .נַײרא טייקנדנוּבעג ניא ,טייקענכינ ניא קירוצ
 -ערּפ נייא ניא נענאּפשפיונוצ .(פוא מיא טפיוק עמ) סעּפע נעמ טוט מיא טימ רָאנ
 ;נגָאז .צנוק א סעמעעּב זיא סָאד --,טייקויסאּפ נוא טייקוויטקא עפורג-טאקיד
 . -ָארקא עשיטאמארג אזא זיא ,סוקָאפ אזא טקווּפ זיא "נרעוו טפיוקעגפוא נָא נביוה,
 יװ ,"נפיוקוצפוא נָא נּבױה, :ןגָאז וצ שיגָאל כעלריטאנ זיא טרעקראפ יװ ,קיטאּב
 ;צאז נקידרעירפ א ניא טסקעט סנאמקילײה נּבלעזמעד ניא טייטש'ס כעלריטאנ
 עוויטקא ייװצ טנאּפשענפיונוצ זיא'ס לַײװ -- ,כעלריטאנ) "נרילראפ וצ נָא נּבױה;
 ,(רעטרעווטילצ

 ֿפָאס מוצ טייטש "טעטש יד נופ רעמיטנגייא יד, עּפורגצאז יד ּביױא :סנטייווצ
 רעד .סעּפורג ערעדנא יו רעקראטש טנָאטאּב ניוש יז זיא עפוג טימרעד זיא ,צאז
 .עטסקיטכיװ יד טינ ָאד זיא עּפורגצאז עקיזָאדיד זא ,רָאלק רעּבָא טזַײװ טסקעטנָאק
 גוא סעװטסטיַאװ יד נשיווצ לעלאראּפ א טכארּבעג זיא ַאד ?ַאד כיז טדער סָאװ נופ
 יד נפיוקוצפוא נָא טּביױה עמ ,סעװטסיטלָאס יד טפיוקעגפוא טָאה עמ :סעװטסיטלָאט
 יד נופ יוװיוזא ,כאזַײּב א ָאד ןיא סָאד -- ,פוא ייז טפיוק'ס רעװ .ךיוא סעװטסטיָאװ
 נקיטציא ניא זא ,סָאד טסייה ,רעִירפ טדערעג רעּבַײרש רעד ניוש טָאה סעװטסיטלָאס
 ָאד נֹּבָאה רימ זא ,סָאד טסײה .סעװטסטיָאװ יד עטסקיטכיו סָאד מיא זיא צאו
 יד, :טינ ,"סעװטסטיָאװ, יד, :נַײז פראד פָאס מוצ ;גנולעטשטרָאװ עשלאפ א
 נפלעהסיורא כעלרעווש רעּבָא כיז נעק רעּבַײרש רעד ."טעטש, יד נופ רעמיטנגייא
 .עיצקורטסנַאק רעוויסאפ רעד רעּביא
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 ,סױא טמוק'ס .טקעפעד רעכעלכאז א כָאנ ָאד טקעטש צאז ניא :סנטירד
 -טסיטלָאס יד ַײס ,סעװטסטיָאװ יד ַײס פוא נפיוק טעטש יד נופ רעמיטנגייא יד זא -
 נצאז רָאּפ א ראפ מערָאװ .גגָאז וצ טינ סיװעג רעּבַײרש רעד טניײמ סָאד .סעװ
 רעקיטכיר ,(:סעװטסיטלָאס יד פוא נפיױק רעציזאּבדרע יד זא ,רע טגָאז א
 -סיטלָאס יד יװ טקנוּפ, עּפורגצאז רעד ניא זא ,ערָאשאה יד נַײז וצ סיוא רימ טעז
 :יוזא נגָאז וצ רע טניימ נעניימ .טלאהניא קיטש א טגָאזרעד טינ מיא אּב זיִא "סעווט

 -אבדרע יד כרוד טפיוקעגפוא נרעװ סעװטסיטלַאס יד יװ טקנופ
 ".װ .זא .א סעװטסטיָאװ יד נָא נּביױה יוזא ,רעציז

 ,"סעװטסטיָאװ יד, טימ נָא כיז טּבױה סָאװ ,עיצקורטסנַאקצאז רעוויסאפ רעד ניא
 טניימעג ,קנּוװ א זיױלּב נּבעגעג רע טָאה ,נעיירדסיוא טנעקעג טינ כיז רע טָאה
 לַײװ ,טניימ רעּבַײרש רעד סָאװ ,נסױטשנָא ניוש כיז טעװ רענעייל רעד זא ,לּברעד-

 טָאהס רעװ ,נעעשעג זיא סעװטסיטלָאס יד טימ סָאװ ,רעִירפ ניוש כָאד טייטש'ס
 ,נסױטשנָא גפראד כיז לָאז עמ זא ,יוזא נּבַיײרש טינ רעּבָא רָאט עמ .טפיוקעגפוא ייז
 !ָאשראמ לקיטש נייק טינ זיא'ס :נעגנירד

 סָאד -- ,עיצקורטסנָאקצאז רעוויסאּפ רעד נופ ָאד - כיז טמענ ערָאצ עצנאג יד זא
 נעועג לָאז רעטווא רעד נעװ ,813 ניא 'א טנאלראוו ניא סָאד נעעז רימ .רָאלק זיִא
 נעורעד דלאּב רע טלָאװ ,'א טנאיראוו ניא יװ ,עיצקורטסנַאק עוויטקא אזא נעיֹוּב
 עדייּב פוא נפױק טעטש יד נופ רעמיטנגייא יד זא ,רָאלק זיא ָאד :נרָאסיּכ מעד
 ביז טזָאל נשטַײט שרעדנא ;סעװטסיטלָאס יד ַײס ,סעװטסטיָאװ יד ַײס ;ּנּכאז
 | .טינ סָאד =

 ניא סָאװ ,(רעפױאש כָאנ) נרָאסיכ נּבלעזמעד נייכעּב רימ נּבָאה 'א טנאיראוו ניא
 טנעייל סָאװ ,עיצקורטסנָאק עוויטקא נא רימ נּבָאה ָאד סָאװ ,זיא עלַײמ יד ;13 26 -

 -אּב רעקראטש כָאד "סעװטסטיָאװ יד, דילגצאז רעד זיא ָאד סָאװ נוא ,יײרפ כיז
 ."רעמיטנגייא יד , רעדייא ,טנַאט

 דַײז ָאד רעּבָא ,'א ניא סָאװ ,עיצקורטסנָאק עּבלעזיד רימ נּבָאה 'ּב טנאיראוו ניא
 בפיוק רעציזואּבדרע יד) "פוא טפיוק עמ, :רעטרעװ עַײנ נעמוקעגוצ גענ
 גרָאסיכ נכעלכאז מעד נקיטַײזאּב :רָאלק ָאד זיא ּבָאגוצ מענופ קעװצ רעד .(פוא -

 זא (רעציואּבדרע יד) רָאלק רעדָא ,(עמ) קנוװ א טימ נעז לָאז עמ ,צאז מעד נופ
 .סעװטסיטלָאס יד פוא נפיוק טעטש יד נופ רעמיטנגייא יד טינ = -
 -רעד ניוש זיא ָאד .סעזארפ עקינייא וצ קירוצ נרעקמוא כָאנ ָאד כיז ליוו ּכיא 7

 א טי יי

 מעד עיצקורטסנַאקצאז רעוויסאּפ רעד ניא ןרעקוצרעּביא יידעק זא ,נעװעג טנָאמ | 0
 שידַיי סָאװ ,עמרָאפ עײנ א נפאש נעמ זומ ,טקעיּבַא נא ראפ טקעיּבוס נשיגָאל 7
 -ָאװ) "ינלעטירָאװט , נשיסור מעד נכאמכָאנ לָאז סָאװ ,עמרָאפ א--,טינ יז טגָאמרַאֿפ = -
 -פליה א נָא טײטש רע נעװ ,(נעמונעג עמרָאפ עקיזָאדיד יא שיסור נופ מעד .-
 כָאנ טיצ סָאװ ,טרָא װפליה א צאז ניא נַײרא נעמ טריפ קעווצ מעד וצ .טרָאװ -

 עצנאג ָאד רימ נעעז רעטרעוופליה עניוזא .("ראטערקעס מעד כרוד,) וויטאד א כיז
 יד .ייוװצ עטשרע יד נענַײז עטסרעלוּפַאּפ יד ."טימ, ,"דאצימ ,ינופ , ,"כרוד, : ריפ

 א

 -אּבדרע , זא גוא ,עיגָאלָאנימרעט עסיוועג א טָאה רעטװא רעד זא ,נטלאה ָאד זומ כיא (1 א

 גטאנגאמ עטערקנָאק עסיוועג שטָאכ ;עּבלעזסָאד גוא סנייא טינ זיא "טעטש נופ רעמיטנגייא. נוא "רעציז = -
 .צנעי ַײס ,סָאד ַײס גַײז נענעק א

 4 : .4 ,פיטש



 / יד נופ) רעסעּב ָאד טגנילק "דאצימ, שטָאכ  ,רענעטלעז נעמ טפערט ייווצ עטצעל
 60 סנסץסאנז עשיסור סָאד טניימעג זיא ָאד זא ,עיזוליא א טפאש'ס ;(סעקאמ נעצ עלא
 -כאז םעד נופ *ינלעטירָאװט, רענייר רעד טינ ,טרָאװכאז מעד גופ וויטינעג א טימ

 רעּבָא (ידאצימ) םעד נצינ מוטעמוא טינ נעמ נעק מעד סעמכאמ ,וועגא) טרָאװ

 "נופ, :נקעװצ ערעדנא ראפ לָאקמעריוק שירַיי ניא נעמ טצונ "כרוד , נוא "נופ ,

 "ור יד סָאװ ,עּבלעזסָאד לָאמטּפָא ןיא "נופ; :וויטינעג מעד נּבעגוצרעּביא פא טניד

 -אּב וצ ,ףסעס3 נשיסור ניא יוװ יוזא טניד "כרוד  .ס, סג עב 6 רעטרעוופליה עשיס

 ;צאז אזא ניא ,רעגייטשא ;לטימ א ,גנײצע ג א טימרעד נענעכייצ

 -וצ כ רוד  רָאנ ,נּבעל טינ שרעדנא כַײא אּב נענעק סָאװ ,נשטנעמ לייט רעסיורג א ָאד זיא סע

 ; (ס"ממ) מיכוריש נריפיונ

 .(רעגידָאג) ריד כרוד --נסָאשעג נוא ...נעזדירַאּפיקראל נסָאשעג ...נּבָאה רימ

 ;צאז אוא ניא ,רעגײטשא ;עביס א נענעכייצאּב וצ

 ניא נּבילּבעג גענַײז מידגאנסימ יד סָאװ ,דנאטשוצ נטעוװָאקראפ מעד נופ (גדִיי) נּפעלשוצסיורא ,...

 .(יקצעניל) גגָארטעגרעּביא נּבָאה יז סָאװ וסערָאצ יד כ רוד רָאי טרעדנוה עכעלטע מיא

 לָאמטּפָא נעגנערּב "נופ , נוא "כרוד, רעטרעװפליה יד נופ סעיצקנופ עקיזָאדיד
 .עיצקורטסנַאק רעװיסאּפ רעד גיא נשטַײטסױא ענעדישראפ וצ ,נטײקרָאלקמוא וצ
 ָאד ."שטנעמ א נופ נרַאװעג טגָאועג סָאד זיא סנטשרע, :2 עזארפ יד רימ נעמענ
 4 - עמ רעּבָא ,(שטנעמ א טגָאזעג טָאה סָאד) 290 08238840 360 חס 8680 צ ,טניימעג זיא

 טנָאזעג ויא סָאד - טעס 0823480 0 צ6ת086ת/6 :כיוא שרעדנא נשטַײט סָאד נעק

 : :7 צאז .נשטנעמ א נגעװ

 .גרָאװעג טליפעגסיוא טינ עיצקאדער רעד נופ ראטערקעס נכרוד עשַאקאּב נַײמ זיא..,,

 אסה תקסס202 66צץעס+82ץעס א ןסההאמעװ 86 תסחסהמסחה :טניימעג זיא ָאד

 / נשטַײט רעּבָא סָאד נעק עמ .,(טריפעגסיוא טינ עשָאקאּב נַײמ טָאה ראטערקעס רעד)

 יד טריפעגסיוא טינ טָאה עמ--צסקס3 6647סע2ץ א ץסהסאמחװ :כױא שרעדנא

 בופ ראטערקעס מעד כרוד (נצעמע) יז כיא ּבָאה נבעגעגרעּביא סָאװ ,עשָאקאּב

 טָאה סָאװ ,רעד טינ ,רעלטימראפ רעד ָאד זיא ראטערקעס רעד .עיצקאדער רעד

 ,עשָאקאּב יד נריפסיוא טפראדאּב

 .סעמעװ ;'עריא, .טרָאװ סָאד טייג סָאװ פא ,רָאלק טינ זיא 2 ;6 ניא
 .טיצ עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעד ניא "?נרעװ טלעטשעג, נלעװ נעגנופאש עטסַײנ
 עריא :יװ ,טוג יוזא טניימעג סָאד זיא ָאד ;"עידוטס, רעד וצ "עריא, טרָאװ סָאד
 סָאװ ,מעד גיא נַײז טדנעװעג לָאמא כיוא כָאנ סָאד נעק ָאד) נעגנופאש ענעגײ א
 *עריא, טיצ עיצקורטסנַאק רעוויסאּפ רעד ניא רעּבָא .(רעירפ טייטש'ס צאז א ראפ
 / טנײמעג זיא "עריא,זא ,נסיוטשנָא כיז נעק עמ ."עידוטס,. רעד וצ טינ גטולכאל
 ,נַײז טינ רעדנּוװ נייק רָאג טעוו'ס נוא ;ןומ נייק טינ רעּבָא זיא'ס .סעידוטס רעד

 .נלעװ נעגנופאש סעמעװ :נגערפ נוא נכוז טעװ רענעייל רעטינעג-רעקינייוו א נעוװ

 "? ברעוו טלעטשעג ,

 לד צאז נטײװצ מעד ניא ץעיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד זיא 1 26 ניא

 .נצאז עוויסאּפ 12 עלא נופ -- ,טסקעט ניא כָאנ עיצאוטיס רעד טיול -- ,עטסטכירעגמוא

 / סָאװ ,וצרעד נעמוקעג זיא רעּבַײרש רעד יוזא יװ ,נלעטשוצרָאפ רעווש כיז זיא'ס

0 



 : טי קי צאז .גוויסאּפ גייא טימ .טס

 .(:3) טנורגּפָא מוצ כיז א קי

 :ננָאז טוג רעיײז נעק עמ ;ּוװ ישרעדנא צעגרע רע

 ,טלאװג-יצילָאּפ טימ עריד }

 טינא ,סָאבעלאּב מעד סיורא טפראו עּבױט זא ,נעניימ טינ ַײּברעד נעק עמ})

 :יווא ,רעגייטשא גגָאז נוא רעטרעוו רָאּפ א נּבע
 רעד :(רעסאוו נפא יװ) כאד א נָא טּבַײלּב עּבױט עטנלע יד (014 = -
 6 .וװ .זא .א סיורא יז טפראוו דרָאלדנעל

 יד ;עיצקורטסנָאק עוויטקא נא טלמעד נּבָאה רימ .הָאלק סיוועג ניוש כָאד ןיא !

 .רעפראש סָאװטע ט
 -אוונופ ,ןעעז רימ רעּבָא ,קיטיונמוא ,טכעלש עיצקורטסנָאק עוויסאפ יד ָאד זיא !
 נופ נעמענ יד טימ נצאז ייווצ עטשרע יד נָא טּבױה רעטווא רעד .כיז טמענ יז נע

 -ּבוס יד סנדלעה יד נענַײז נצאז עדייּב ניא :טאלג צנאג טייג'ס נוא ,סנדלעהי

 -ארג יד נוא (צאז נט! ניא --,דנאטשוצ א נופ רעדָא) גנולדנאה רעד נופ נטק

 צאז נטירד מעד נּבױהנָא לָאז רע רעּבַײרש מעד וויטקניטסניא ּניוש טּבַײרט עירט

 "סיורא טפראוו דרָאלדנעל רעד, :צאז מעד נּבױהוצנָא ,טסקעט מענעּבעגעג מעד
 רעד נופ טקעיּבָא נא נדלעה יד זיא ,צאז נטירד מעד ניא ,ָאד רעּבָא .װ .א
 נּבױהנָא רעּבָא וומ רעּבַײרש רעד .טקעיּבוט נייק טינ ,(סדרָאלדנעל מעד) גנולדנ
 עיצקורטסנָאק רעויטקא נא נופ 214 טנאיראו מעד ;נדלעה רעד טימ צאז מע
 .גוט רעלק א ניוש נעמ פראד 014 טנאיראו מעד פא .רָאפ טכעלש כיז רע טלעטו

 פמאטש א יו יוזא ,טנאה רעד ֹוצ טיירג נאראפ עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד זיא נגג
 ניק טינ נעמ טרעלק ;נעגנוטַײצ עלא ניא ריא וצ טניֹוװעג זיא עמ ,שיט מעד

 זיא צאז רעטרעפ רעד .רעטַײװ טײג עמ נוא ּפמאטש מעד טלעטש עמ נוא כאס -
 .מעלק מעד גופ סיורא :טאלג רעדיוו גוש

 -גָאק רעװיסאפ רעד וצ 1 עזארפ רעד נופ רעּבַײרש רעד טמוק יוזא יװ רעּבָאה
 -ינאגרָא עסיוועג (1 זא ,--זיא קנאדעג רעד ?ָאד כיז טלדנאה סָאװ נופ ? עיצקורט
 געמ נעק סָאװראפ .נוטעג טינ סָאד נּבָאה ייז (2 נוא קו סעּפע נּבָאה ר

 : נעגנערב ָאד א ,נכאמ וצ .רעֶרָאלק סָאד 'יירעק

 / רעד ,ויטקא נענַײז רעטרעפ רעד נוא ייוװצ עטשרע יד ;נצאז 4 רימ נּבָאה ָאד
 . יא רעסעּב טינ ָאד זיא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד .וויסאּפ זיא טימרעדניא רעטי

 .גופ סיורא דרָאלנעל רעד טפראװ עּביוט עטנלע 4

 . -וצ כָאנ לָאז עמ זא ('סָאּבעלאּב רעד, :טינ ,יסָאּבעלאּב מעד, :נענאטשעג טלָא

 ז + -עטקאראכ זיא עגאל סעּבױט :נענּוװעג סעּפע כיוא ,וועגא ,טָאה גנוּביײרשאּב-מ

  -יס עשיטסיליטס יד ,(סע;צקורטסנַאק עוויטקא זיא'ס לַײװ כיוא נטקעיּבוס שיט

 . ,שלאפ שיטסיליטס נעװעג סעמעעּב טלָאװ'ס .(עּביוט עטנלע יד) גדלעה רעד טימ כי



 טָאה רעדיװ עירטעמיס עשיטסיליטס יד .('עּבױט, נדלעה רעד צוכ ,דרָאלדנעל רעד
 אּב כיז לָאז טנאה יד זא ,טנאה רעד ראפ רעּבַײרש מעד נטלאה טפראדאּב שעמאמ
 טָאה ,טרעלקעג טיִנ ,ווטקניטסניא .צאז נוװיסאּפ א נכאמ וצ נּבױה טינ מיא
 "נוטעג טינרָאג נעניז מעד ניא ייז נּבָאה לַײװרעד רָאנ; :נּבַײרש טפראדאּב רע
 יד,) עזארפ יד נָא כָאד רע טּביוה ,עיצקורטסנָאק רעויטקא נא טימ ,יוזא מערָאװ
 -יטס אזא כיז טמענ עשזדנענאוונופ !(.וװ ,זא .א "נּבָאה סעיצאזינאגרָא .עשידנעלסיוא
 ?ּפָארא-ּפָאק-נטימ נימ אזא ,צנוק עשיטסיל

 געמיס רעטכעלש א רעיײז זיא ,טינ רעפטנעראפ נייק ָאד טָאה סָאװ ,צנוק יד
 יה ,זדנוא טוַײװ סָאד .((נטלאהראפ מעד פא גנאל יוזא כיז כיא ּבָאה רעּבירעד)
 נופ נעמונעג יז רימ נּבָאה נטכענ טשרע סָאװ ,עיצקורטסנַאקצאז עוויסאּפ יד יוזא
 שרעדנא נױש נעק עמ זא ,נסעגעגנַײא יוזא ניוש כיז טָאה ,כארּפש רעדנא נא
 ,טעז נשטנעמ-נעפ עקינײא .(:פטינ ליו עמ רָאנ ,נעמ נעק רעשפע נוא .טשינ
 א .רעשירארעטיל ,"רעטנעגילעטניא, סיוא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד ,עמָאטסימ
 -ניא א וא !קידעכָאװ וצ ,?טסָארּפ וצ , סעּפע ניוש ןיא סָאד --"נוטעג טינ נּבָאה
 ,גרעה לָאז רע ,טרעדנּוװעג קינייװ טינ עמָאטסימ כיז טלָאװ רעּבַײרש "רעטנעגילעט
 כיז נעייגאּב ,"טסָארּפ , נּבַײרש ,דנא .א נָאסלעגרעּב ,מעכיילא-מעלַאש ,עלעדנעמ זא
 לַײװרעד ;לעיצעּפס נדער כָאנ כיא לעװ נופרעד .סעִיצקֹורטסנָאק עוויסאּפ נָא טאמיק
 עניוזא זא ,כעלטנייװעג זדנוא אּב טגָאז עמ .רעציק נגעוו--,כאז רעדנא נא גנעוו
 ּנרָאּפשראפ ייז ,רעקידװערָאּפש נענַײז סעִיצקורטסנָאק עטעווערונשעגניײא-שיטאמארג
 .קידועדעראּב וצ זיא עיצקורטסנָאק עוויטקא ,עַײרפ יד .רעטרעוו עקירעּביא זדנוא
 גצרעפ עלא יד ניא !טכאמעג טינ נּבשעכ מעד טעשַאּפ טָאה עמ ,סעָאט א זיא'ס
 -אּפ רעד ראפ רעצריק עיצקורטסנָאק עוויטקא יד זיא ,גנערּב כיא סָאװ ,סעזארפ
 ןיא'ס נֹוא ,014 ניא נוא 213 ניא 'ּב טנאיראו ניא ,נלאפ יײװצ ניא צוכ ,רעוויס
 ּבָאה נלאפ עדייּב ניא :רעגנעל עיצקורטסנָאק עוויטקא יד זיא ָאד סָאװראפ ,רָאלק
 -וצ נּבלעזמעד לָאז עמ נעװ .צאז מעד נפ טלאהניא מעד טרעמראפ כיא
 "נָאק עוויטקא יד טלָאװ ,עיצקורטסנָאק רעוויסאפ א טימ נּבעגרעּביא טלאהניא-ּבָאג
 -נוא ניא עיצקורטסנָאק עוויטקא יד זיא רעצריק .רעצריק נעװעג רעדיװ עיצקורטס
 סעִיסיוא 9 רעדָא ,נפארט 3 פא סנטסקינײװ סעזארפ 14 ערעזד
 רעדָא ,נפארט 11 עצנאג פא רעצריק ניוש זיא 28 ניא 'ּב טנא;ראוו רעד ;0 ,1 :)
 -נָא "טעוו, "טָאה מוטעמוא ָאד נּבַאה רימ :סָאװראפ רָאלק זיא'ס נוא ,סעיסיוא 0
 .וװ .זא .א "כרוד נרעוו ...טעוװ, ,"נופ נרָאװעג ...זיא , טָאטש

 וא ,נּבָאה נעניזניא ַײּברעד כָאנ פראד עמ !טייקצרוק רעד טימ סָאד טלאה יוװא
 נּבלעזמעד טימ טיױּבעג ניק א טימ ָאד כיא ּבָאה סעיצקורטסנָאק עוויטקא יד

 :ּפָאק ַא פוא טּבַײרש שטנעמ-גנוטַײצ א :נלעװ טינ נוא נענעק נופ רעטסומ א (12

 מוינָאיצ נגעק גנולעטש ראפ טסיניװָאש נשידִַײ גופ טע שארטסע ג "גָאט; רענליוו, ,15 *

 .(.צ) "גיקסגיטָאּבאשז גגעק נוא

 :לּפעקרעטנוא אזא רע טיג םורעד דלאּב נוא

 נא ניקסניטָאּבאשז נריקאטא ראפ "גָאט רענליוע טע שארט ס טסיגיװ ָא ש רעשיטסינָאיצ, *
 ,שמזינָאָיצ

 ? זיא 15 צאז רעד שיּפעל יװ ,טליפרעד ניילא
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 .(טינ סָאד יז געוט) נוטעג טינ סָאד יז גּבָאה לַײװרעד רָאנ (א ?
 .נוט וצ נּבױהעגנָא טינ עליפא כָאג סָאד יז נּבָאה לַײװרעד רָאנ (3-

 .טינ (סעּפע) סָאד נעמ טעז לַײװרעד רָאנ (ג ...

 .נּבילּבעג לַײװרעד סָאד זיא נגָאזוצ מאּב רָאנ (ד . ..|
 .טינ כיז נּפאכ יז רָאנ (ה ...

 .װ .זא .א .טַײצ כָאנ נּבָאה ייז רָאג יי :

 .רעטסגרע רעד טינ ָאד ןיא "ניז מעד ניא, ּפמאטש רעד ;נגָאז רעּבָא זומ

 ,"טיבעג מעד (ניא) פא, :נּפמאטש יד נפערט נעמ נעק נלאפ עניוזא ערעדנ
 .רעדנא נא אֹּב גדער וצ נעמוקסיוא כָאנ רימ טעװ נופרעד .ינדָאּב גקיזָאדמעד פו
 ,טַײהנ /ל

 נופ ּפמאטש א טימ עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד רעּבַײרש רעד טרָאּפ 12 .6 ניא
 .פיט םעַײנ א טימ נוא (*נרָאװעג נפורעגסיורא ,/ ,"נפורסיורא,) ּפיט גקידרע

 .("נטעּבראסיוא,) טיסא א טָאטשנָא ("גנוטעּבראסיוא יד;) טרָאװכאז 2

 יד גוא טכער יד גרעדנע נגעװ נגָאלשרָאפ ײר א נעלדנאהאב מוצ טכעלטנפעראפ נוא טעּבראעגסי
 .גענאגרָא עשיטעווָאס עקיטרָא יד נופ

 רעד (רעּביא) סעמכאמ נטעּבראסיוא טפראדאּב נעמ טָאה טקעָארּפ אזא 012 = -
 .עגאל רעלאמרָאנ-טינ רעקיטציא



 / "ָאדמעד נופ גנוטעּבראסיוא, רעד נגעוו נדער וצ נרָאּפשראפ טנעקעג טלָאװ רע
 ךןיולּב נוא ,צאז נקידרעירפ ניא ניוש סָאד כָאד טייטש מעצעעּב לַײװ ,"טקעָארּפ גקיז
 ;וויטַאמ מעד נּבעגנָא

 .(ראפ נעמ טלאה) זיא נענאגרָא עקיזָאדיד נופ עגאל עקיטציא יד ליײוו 2
 ,לאמרָאנ טינ

 : יטַאמ נקיזָאדמעד טימ צאז נקידרעירפ מעד נּבױהנָא טנעקעג טלָאװ רע
 !עקיטרָא יד נופ עגאל רעלאמרָאנ-טינ רעקיטציא רעד 15 סעמכאמ (2

 ..װ .זא .א טעּבראעגסיוא טאיראסימָאק-סקלָאפ רעד טָאה ,נענאגרָא עשיטעווָאס
 ָאד כָאד ויא פָאסלַאקּפָאס) עּביס יד טינ ,קעװצ מעד נּבעגנָא טנעקעג טלָאװ עמ

 / ?סיוא טָאה רע סָאװראפ ,טא;ראסימַאק מעד נרעפטנעראפ וצ טינ ,קעוצ רעד קיטכיוו
 ;(טקעָארּפ אזא טעּבראעג

 (נפאשוצּפָא) נרעסעּבראפ וצ קעווצ מעד טָאה טקעָארּפ רעקיזָאדרעד (2
 : .עגאל עלאמרָאנ-טינ עקיטציא יד

 ּנַײז נלעװ ייז נוא ,ענעדישראפ נאראפ ָאד נענַײז נטייקכעלגעמד-קורדסיוא ,צרוק
 ניילא געמ פראד פורעד רעּבָא .צאז רעקיטציא רעד רעדייא ,רעקידוועגיוּב ,רערָאלק
 עוויסאפ יד כיז כָאנ ניוש נעִיצ סָאװ ,נּפמאטש טימ נעקנעד טינ ,רעקידוועגיוּב נַײז
 כָאנ טּפעלש עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד :טרעקראפ ןיא לָאמא) כיוא עיצקורטסנָאק
 ,(נּפמאטש יד כיז

 ,טנעה יד טדניּב עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד יוזא יו ,קנּוװ א ניוש רימ נּבָאה ָאד
 ןיא עיצקורטסנַאק עוויסאפ יד .נטייקכעלגעמ-קורדסיוא ניא רעמער ָא זדנוא טכאמ
 -יא טייג צכעוט רעײז סָאװ ,רעטרעװטַײצ עוויטקא-קראטש אּב רָאנ כעלגעמ לאלכיּב
 רעּבָא .װ .וא .א טעּברא נא נוט ,כוּב א נענעייל) טקעיּבָא מעד פא טקעריד רעּב
 -יײטש, ענעפורעגיוזא יד אֹּב כעלגעמ טינ נטולכאל זיא יז .(טכאנ א נפָאלשּפָא !טיג
 רעטרעווטַײצ-כיז אֹּב ,.װ .זא .א ,נרָאפ ,נקוק ,נייטש ,נייג :רעטרעװטַײצ "עקידנע
 -ַאמּכאר) רעטרעװטַײצ עטצעזעגפיונוצ אֹּב ,(.לג .ד .א נרעקמוא כיז ,נסיוורעד כימ
 ֿגױש .(.װ .זא .א ,נּבָאה ּביל ,ײג א נוט ,נרעװ רָאװעג ,נײז מיקסאמ ,נּבָאה סענ
 רעד ראפ דלעפ עכעלטנגייא סָאד זיא ניילק יװ ,נעמיס רעגונעג א זיא ניילא סָאד
 ולּוחְג מעניילק מעד ניא עליפא מערָא רעייז זיא יז רעּבָא .עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ
 אוא ודנוא טזַײװ צאז אזא רעדעי .נצינ ָאי (שיטאמארג) לעמרָאפ יז נעק עמ ּוװ
 מוצ (08קס26216826) טוּבירטא נא כָאנ לָאמא ,טקעיּבָא ,טאקידערּפ ,טקעיּבוס :עמעכס

 ענעכעלּב א זיא'ס .קיטראפ נוא ,דילגצאז רעדנא נא לָאמא ,טקעיּבָא רעדָא ,טקעיּבוס
 א רָאנ כיז טיג עמ יװ ,טקאנק יז נוא נגיוּב רעוװש כיז טזָאל יז ;עיצקורטסנָאק
 -סיוא נראטנעמעלע נא נּבעגוצרעּביא דנאטשמיא טינ לָאמטפָא זיא יז .ריא וצ וצ-ריר
 ;צאז אזא וויסאּפ א טימ נּבעגרעּביא ,רעגייטשא ,נווּורּפ נעמ זָאל .קורד

 .(נָאסלעגרעּב) סריא לרעדורּב סָאד טנאה רעד אֹּב טראה כיז טימ טריפ יז

 -נָאק רעוװיסאפ רעד ראפ עפָארטסאטאק א זיא "כיז טימ, :רעטרעװ ייווצ יד
 תא ,טקעיּבוס א זיא "יז, נעװ ,"טריפ יז, וצ נעִיצ נעק "כיז טימ, לַײװ ,עלצקורטס

 -כאמ,. :טינ ,(ּפמאטש רעסיװעג א) ?טימ גנאהנעמאזוצ ניא, :טגָאזעג עמָאטסימ טלָאװ עמ (8

 עּביס רעד נופ גנוריּפווג יד נוא צאז מעד נופ עיצקורטכנָאק יד טרעדנעעג טינ טלָאװ סָאד רעּבָא ןײטעמ
 ,ריפסיוא נוא
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 ו -רעכיג ;"טריפעג טרע

 א לרעדורּב סָאד  :טקעיּבוס מעל מעד "וצ "כיז טימ, רעטרעו :
 ש .גיזמוא נא זיא סָאד רעּבָא
 / :צאז אזא ר
 .(גָאסלעגרעּב) טנגוי רעשינ ריא גיילא ענייא טרָאד טגַײװשרעד נטסיסרוק א לדיי

 ;צאז אזא פא נוװּורּפסױא כָאנ סָאד רימָאל
 .(נטסָאק ,סעָאצױה) נּבשעכ גַײז פא נעמונעג רע טָאה גנוניווװ יד (416 -

 :נגָאז טנעקעג סָאד טלָאװ עמ ,כיז טייטשר
 .(סעָאצױה) נּבשעכ גַײז פא נרָאװעג נעמונעג מיא (נופ) כרוד זיא גנוניווו ידי

 ,זדנוא אֹּב כָאד נעמ טּבַײרש ."טקערָאק, נעװעג סָאד טלָאװ שיטאמארגו

 .טעשזרויּב נקיטרָא נפא מָאקריפסיוא (נופ) נכרוד גרָאװעג נעמונעג זיא לּביטשנעייל סָאד

 יא 16 לַײװ ,17 ראפ רעשיּפעל זיא 16 צאז רעד זא ,טליפ רעדע רעּבָא
 ,גנוטַײצ א ניא רימ נענעײל 17 צאז מעד .17 רעדייא ,רעשימייה ,רעטנאקאּב ז
 .ַײנ מעלױא גטיירּב מעד ָאד זיא טלאהניא מעצע רעד ;גנולמאזראפ א פא :

 יד וצ .נרעקרעּביא טינ כיז רע טזָאל ,טניֹוװעג ליפוצ רימ נענַײז 16 ּפיט מעד
 עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעד טימ כיז נעמ רָאט נּבעל נכעלגעטלא מענופ נטייקג
 ,גרירונ

 . -געײטש) גטראסנדער וצ נרירוצ טינ טימרעד כיז נעמ רָאט עדאוא נ
 | .כארּפש רעד ניא טפָא טצינ עמ סָאװ ,(סעלומרָאפ
 :נצאז עניוזא וויסאּפ א טימ נרעקרעּביא ,רעגייטשא ,נוװּורּפ נעמ ל

 .(גָאסלעגרעּב) גסָאכ מענַײּפ א רעייז טמענ רעטכָאט רעַײא ,טגָאז
 .(וו"פ) נעמענ טינ גַײרא טנאה ניא כוּב סָאד געק-
 .(ו"פ) רעסאוו טלאק גיא טנאה נייק (גַײרא) טינ טוט

 ,ויא עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעד נופ דניז עטסרעװש יד ,עטסערג יד רע ָא
 -- ,נפירגאּב עשיטאמארג זױלּב טינ ןיא וויסאפ נוא וויטקא .װיסאּפ זיא לי
 -ינאגרָא (נופ) כרוד, .נפירגאּביסנּבעל ,נפירגאּב עשיגָאלָאכיסּפ זיא ס

 "וטס רעד כרוד, ;("נרָאװעג נוטעג טינ, :רעדָא) "נרָאװעג נוטעג סעּפע זיא ס
 . -סגנוקריװ עּבלעזיד טינ טָאה סָאד .װ .זא .א "נרעוו טלעטשעג טעו

 / עג טינ :רעדָא) "נוטעג סעפע נּבָאה סעיצאזינאגרַא, :יװ ,זדנוא פא



 ,סָאד טסייה סָאד --,טקעיּבַא רעשיגָאל רעד טסּוװאּב ניא פורא טמיווש פונּבױא
  מעד נופ טפארק רעלענָא;צָאמע ,רעשימאניד רעד טָאטשנָא .וויסאּפ מעצעעּב זיא
 .צכעוט א נופ גטָאש נסאלּב א רימ נגירק ,טרָאװטַײצ גוויש

 ז נעמ טָאה עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעד ראפ סָאװ ,ךניז יד זיא רעסערג כָאנ

 .ה יד ,נענָאילימ וצ ,נסאמ עטיירּב עניוזא ּוצ טדערעג טינ יז טָאה הלא כָאנ
 מארג טימ טינ ,נעגנולעטשרָאפ עלאער טימ גפירגאּבסנּבעל טימ נּבעל סָאװ ,

 ידנעמאלפ ,טייקשילאער ,טסנרע. ליפיוזא טקעטשעג טינ טָאה לָאמניײק כָאנ
 :ױװ פורטַײרטש נקידנרעטנומ אזא ניא ,רעגייטשא ,טומ ,נביולג ,גנונעּפָאה ,בליוו

 ) !"נעניװעג פמאק רעײז נלעװ רעטעּברא עקיניזטסּוװאּב יד,

 ידעכָאװ א ראפ סעמרוט ניא כָאנ נציז רעטעּברא ּוװ ,דנאל א ניא טגָאזעג זיא
 מארג לָאמש אזא כרוד נזָאלוצכרוד פורטַײרטש מעד טָא דניז א זיא .(! קיירטש

 | א ענעריפאפ ,עוויסאפ טימ טמא נבעגוצרעביא רעווש זיא'ס ,צרוק
 ּפ יד נעמ טעװ דניז רעקיזָאדרעד נופ !טייקויטקא נקע װ ניוש טסעומש רעװ
 | .גשאוונייר טינ לָאמנייק עיצקורטסנָאק עוויס

 | ,נלאפ יד ניא "כיז נופ,יװ לָאמטפָא "כיז טיצ , עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד
 א טנָאמרעד ניוש זיא סָאװ ,(טקעיּבָא רעּבָא) טקעיּבוס מעד רעּביא טרעזאכ צאז א
 ועד קנאדעג מעד רעטַײװ נעניּפש וצ כעלריטאנ סיוא נאד טוַײװ'ס .רעירפ צאז א
  סָאװ ,טרָאװכאז נּבלעזמעד טימ צאז םעַײנ מעד נָא טּבױה עמ סָאװ ,טימ

 פ- ּבײהנָא רעד ניא נוא ,(מָאנָארּפ מעד-- ,רעטערטראפ נַײז טימ רעדָא) -
 6 נשיטאמארג א נופ קי רעד גיא עליימעמ



 טָאה טײילגאּב נוא, :רעדָא ,ערטסאילאכ עצנאג |
 טָאה נײלא ריא ;לאפ גטייווצ ניא נעוועג טלָאװ ווא רעכיז
 .נבילקעגסיוא נײלא ריא טָאה מיא :רעדָא ,נבילקעגסיוא
 רעד ָאד פראד סָאד נוא ,"ניילא ריא , :רעטרעװ יד נריטנעצקא רעמ כיז ט

 -ילקעגסיוא מעד) מיא נוא, ;זיא רענַײז ריפסיוא רעטצעל רעד מערָאװ
 כיוא כימ טָאה ריא, :כָאד רע טגָאז .נכרָאה ריא טפראד (ש .נ }

 !"נּביײלקסיוא !

 .:נצאז עניוזא טגנערּב רע .נטייקרעווש ָאד טעז (41 ,יסעקייפס נוא נזַײרג,) !
 .(.צ) ײטרַאּפמָאק רעד כרוד טריפעגנָא טרעװ טעּברא יד (19

 :נגָאז ,כיז טייטשראפ ,נעק עמ
 .טעּברא יד נָא טריפ ײטראּפמָאק יד (

 :נגָאז כָאנ נעמ נעק
 .יטראּפמָאק יד נָא טריפ טעּברא יד
 רעוט רעד זיא "טעּברא, יד זא ,נענימ טכאמ'ס, ;טינ כיוא סָאד גוט ז

 ּפָאק ניא ָאד נעמ טלאה טסּוװאּבמוא רעדָא - ,טסּוואב ?ָאד טקעטש 'ס

 .נַײז טינ סעָאט ניק נעק ָאד .ם860108 ץצאסמסהע? םסאמהקצעאה :צאז נשיסור

 וסאזחהקצנאצ עמרָאפ יד יי רעד זיא "טעּברא, יד זא ,טזַײװ א עמ אפ

 גייטשראפ 2 טע וצ טניֹוװעג לאלכיב זיא סָאװ ,רעדעי טעװ - .יללטראפמָאק יי 6
 יו "טעּברא, יד .עטריפעגנָא יד טינ ,נרעריפנָא יד ָאד זיא ײטראּפמָאק יד :קיטכ

 -רעּביא ניא רימ נענעק טעּברא יד .עיצקארטסּבא עטַײװ א וצ זיא נרעריפנָא
 ,טעּברא יד) נָא יז טריפ ,יז טוט רעצעמע :טקעיּבָא נא ראפ נלאפ לייט

 רימ נּבָאה (יונעג צנאג טינ רעּבָא כערעעּב .סעפע נָא טריפ ,סעּפע טוט יז



 -ארג, ראפ רעגרע כָאנ זיא ָאד רעּבָא ,19 צאז אב סָאװ ,ענַײט עּבלעזיד רעדיוו
 טכעלש זיא סָאװ .דנאטשראפנשטנעמ נלאמרָאנ מעד ראפ רעסעּב כָאנ נוא ,"קיטאמ
 :צאז רעד

 ? רעטילימ רענעדקומ סָאד נעמונראפ טָאה ּוָאקנאכ עיצנאטס יד (0
 -עדקומ, סָאד גוא ,רעמענראפ רעד זיא "עיצנאטס;יד, זא ,נלאפנַײא נצעמע טעװ

 -ויטקא רעכעלגעמ ניא צנערעפיד יד זיא ָאד ?ענעמונראפ סָאד יא "רעטילימ רענ
 גיא יוװ סיורג יוזא ("רעטילימ,, נוא "עיצנאטס,) נפירגאּב ייווצ עקיזָאדיד אֹּב טייקיעפ
 נוא "לדַײּב סָאד,) צאז סעלעדנעמ ניא ,('רענלעז , נוא "סעסַײמ,) צאז סעצערעּפ
 .סעצײלּפ סעלעדנעמ נוא סעצערעּפ פא נלעטש ניוש נענעק רימ נוא ,("עּפאקש יד,

 עוויטקא יד נכאמ עקפאד זומ עמ זא ,נבירשעג סָאד טייטש ּוװ :כאז א כָאנ נוא
 רָאט סָאװראפ ?רעּבַײרש-גנוטַײצ מאּב סָאװ ,רעטרעװ עּבלעזיד טימ עיצקורטסנָאק
 ?נגָאז טינ נעמ

 ,גטסינומָאק נָא נריפ טעּברא יד (9
 ,(14 נלייט-רעטילימ רענעדקומ נעמונראפ נּבָא ה ּוָאקנאכ עיצנאטס יד 0
 -טַײצ מעד נופ לָאצרעמ יד :כיוא קיטאמארג טימ נטלאהעגסיוא נַײז ניוש טעװ

 .טקעיּבָא רעד זיא סָאװ נוא טקעיּבוס רעד ָאד זיא סָאװ ,נזַײװ ניוש טעװ טרָאװ
 ;נגָאז טינ נעמ נעק סָאװראפ
 ;ײטראּפמַאק רעד נופ גנוריפנַא רעד רעטנוא כיז טניפעג טעּברא יד (9
 ;ײטראּפמָאק יד זיא טעּברא רעד נופ נרעריפנָא יד 9
 .ילטראּפמָאק יד נָא טריפ טעּברא רעד טימ נריפנָא (9
 .נוט וצ סָאד רָאּפשראפ כיא רעּבָא ,סעיצאניּבמָאק ערעדנא כָאנ נכוזוצ נעק עמ

 עבלעזיד זיא סָאד --טסקעטנָאק מעד נופ נסירעגּפָא ,צאז מענלצנייא נא גכַײלגסיוא
 לפיוו .טסקעט נדמערפ א נופ רעטרעװ ענלצנייא נצעזרעּביא ,רעגייטשא ,סָאװ ,צנוק
 -רעוודמערפ ענלצנייא פא זדנוא טגערפ עמ נעװ ,קיטנעהּפָא נייטש רימ נּבַײלּב לָאמ

 ר
 אשי

 א |

 יא
 א יש

  ֿביא יװ רעגרע טינ ,גיוט רע נוא ,רעּביא רימ נצעז טייהרעצנאג צאז מעד נוא ,רעט

 רעד טימ נטייקרעװש סיוא נרעװ טעװ ,רעירפ נצאז רָאּפ א ,צאז א טיג .לאניגירַא
 .עיצקורטטנָאק רעוויטקא

 ,20 ,19 נצאז יד :רעסעּב זיא סָאװ ,נגערפ לָאז עמ ּבױא :נעמעלא כָאנ נוא
 טימ ,ײװצ עטצעל יד רעסעּב ניוש ןזא ,כיוא רימ טזַײװ ,זיא -- ,820 ,819 רעדָא
 ,גרָאסיכ-טנעצקא מעד

 ירד נעמונראפ טָאה רעטילימ רענערקומ , : יו עיצקורטסנָאק אזא נופ טייקטכעלש עצנאג יד ,וועגא (4
 -ילימ ,, נענָאטאּב ליו רעטװא רעד סָאװ ,נופרעד ,גנוניימ סיקצעראז 'כ טיול ,כיז טמענ ײּוָאקנאכ עיצנאטס
 .עקאט סָאד טנימ רעטװא רעד יצ ,רָאלק טינ רָאג כָאנ זיא'ס רעּבָא ;"ּוָאקנאכ עיצנאטס, יד טינ ,"רעט
 טזָאל טסקעטנָאק מעד נָא ,סלאפנרעי .קורדנַײא אזא טינ כיא ּבָאה כָאנ עיצאוטיסגירק רעשיטקאפ רעד טול
 ,נײנ טינ ,ָאי טינ נגָאז טינ טסעּפ כיז
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 געגַײז באמ 400 עטריטסערא יד
 60 טכירעג מוצ נרָאװעג נּבעגע

 -אב גענַײז ,"ילנעה, פיש נופ נעמװ
 .(.צ) גרָאװע גר

 א אב טקערדטנא זיא ס

 עלעיצרעמָאק יד גטיהּפָא מעד ּביוא (25
 - עלאסָאלָאק א נּבעגעגוצ טרע װ נסינמייה

 עטאווירּפ נשיווצ נעגנויצאּב יד גיא גנוטְי

 נענאגרָא עכעלטפאשטריו יד נרעװ ט

 יז רעּבָא ,ויסאּפ טױּבעג נענַײז סטכע ר 26--21 נרעמ

 יװצ .ביא לעלאראפ ָאד .גנערּב כיא סָאװ |

 .ניוש נעמ טָאה נאמ 75 (1

 ,((צ) טכידעג מוצ נבעגעגרעּביא

 גיא ײז טקידלושאּכ עמ 2
 ילַאּפ רעד טימ פמאק מעד נריזינאגרָא
 ,(.צ) טכאמייצ

 ...טָאה רעטקיטכעמלופאּב רעד (023 |
 מעקט לָאו עמ וא ,נגָאלשרעד כיז
 (.צ) עטריטסערא יד נעַײרּפאּב

 טלײט "ענאפ עטָאר, יד יו (4
 טימ טנפָאװאּב ײצילָאּפ יד זיא ,טימ
 נטארקָאמעדלאיצָאס יד סָאװ ,רעועג
 טָאה עמ סיעּב געמוקאּב ...נּבָאה
 מעניא רעװעג דאלקס א טקעדטנא
 / .(צ) לאנעסרא מענעזעוועג

 גנעגנויצאּב יד ניא עליפא ביוא 5

 טיג סעמריפ-לדנאה עטאווירּפ נשיווצ
 -ָאק יד גנוטַײדאּב עסיורג א וצ נעמ
 .(.צ) ...סעדיוט עלעיצרעמ

 גענעק נעגנויצאב-לדנאה יד (6
 ,לנט מעד טימ רָאנ נרעװ טצעזעגרָאפ
 -טקניּפ טעװ גנוריגער עשיטירּב יד זא
 נוא כאמּפָא-לדנאה מעד נליפסיוא כעל
 יד נריטנאראג טעװ

 קיור נוא לאמרָאנ נטעּברא וצ טייק

 .(.צ)

 . -טפאשטריוו
 -כעלגעמ יד ,ר ,ר .ס .פ נופ נעגאגרָא

 נופ עמעכס



 רע ;קעגרעּביא נא זיא'ס :צאז רעוויסאפ רעדעי יװ יוזא טיוּבעג רע זיא מיטָארּפ

 .שיטאמארג ָאד ןיא ("ענאפ עטָאר, רעמונ רעד,) טקעיּבָא רעד .צאז רעוויטקא
 ּבעגעג ָאד זיא ("נרָאװעג טריקסיפנָאק,) טרָאװטַײצ סָאד ;טקעיּבוס א גרָאװ
 / :נסייהעג סָאד טלָאװ עמרָאפ רעוויטקא נא ניא .עמרָאפ רעוויסאפ

 .(2"ענאפ עטָאר, רעמונ מעד טריקסיפנָאק טָאה עמ (8

 ,טריקסיפנָאק נעמ טָאה "ענאפ עטָאר , רעמונ מעד 8

 : ..6 26 טיוּבעג זיא /רויטקא כיוא רעּבָא עי לסיּבא .824 ;822 סעז
 : .גדער רעטעּפש כָאנ כיא לעװ

 עזארפ יד .עסערּפ רעשיטעווָאס רעד נופ נעמונעג כיא ּבָאה סעזארפ עלא
  רעּבלעורעד נוא --רענייא נופ נעמונעג נענַײז 424 ,822 ,221 נוא 24 2
 רעד נאראפ זיא סעזארפ עטצעל ַײרד יד ניא .נרעמונ ענעדישראפ נופ רעּבָא
 טינ רעּבָא .ַײרד עטשרע יד ניא סָאװ ,(טאקידערּפ מעד טיול) גנולדנאה ּפיט
 .נופ ,גנוטַײצ נייא נופ נעמונעג נענַײז 223 נוא 23 אפ יד .טסקעט רעּבלעז
 ַא ,גנולדנאה עּבלעזיד רעדיװ--;כאז נײא נגעװ ציטָאנ נייא נופ ,רעמונ
 עג נענַײז 226-225 בוא 26--225 סעזארפ יד .טסקעט רעּבלעזרעד יונעג טינ
 יי א ניא רעּביא נּביג ורָאּפ עדייּב רעּבָא ,נעגנוטַײצ ענעדישראפ ייווצ נופ
 ּבלעזסָאד רימ נּבָאה 226--225 ניא :נטסקעט עשיסור עּבלעזיד גנוצעזרעּביא
 עוויטקא נא טימ רעּבָא ,26--25 ניא סָאװ ,(טצעזעגרעּביא רעַײרפ סָאװ
 3 .עיצקורטס

 7 טנעקעג טלָאװ עמ יוזא יװ ,רָאלק נזַײװ 224--221 סעזארפ יד |
 ןלַײמ יד כָאנ נּבָאה ייז .עיצקורטסנָאק רעוויטקא נא טימ 24--21 סעזארפ יד

 קעגוצ טינ יז ּבָאה כיא :נּבירשעג שיטקאפ יז נענַײז יוזא סָאװ ,טנָאמרעד ניוש |
 : עּבלעזיד עליימעמ---,גנולעטשטרָאװ 2 + 825 ניא גטיהראפ וצ יידעק

 : :נּביײרש טפראדאּב נעמ טלָאװ--,25 ניא סָאװ ,גנונ
 געמ טיג סעדיוס עלעִיצרעמָאק יד (נטיהּפָא מעד) בוא (5

 ה עטאוורּפ נשיװצ נעגנויצאב יד ניא (עליפא) גנוטַײדאּב עסיֹורג
 7 : ,סעמריפ

 /טינ זדנוא טגנילק --,עיצקֹורטסנָאק עוויסאּפ-ּבלאה יד -- ,ּפיט רעקיזָאדרעד
 0 יד יװ ,עיצקורטסנָאק עוויסאפ עלופ יד יװ ,דמערפ יוזא טינ ,טכעל ש
 ביז טמענ סָאד .לטיּפאק נטשרע ניא טכארּבעג ּבָאה כיא סָאװ ,סעזארפ-רעטס



 -ילא טרעקעגרעּביא .טינ זיא'ס --} 2 .דילגצאז / רעטי
 נױש כיז טלעפ עלײמעמ- :רעוט רעד ,רעדילגצאז עטסקיטכיװ

 נוא "כרוד, מוצ נעמוקנָא טינ ניוש ָאד פראד עמ יוויוזא רעדיוו

 -עמ ,('טריקסיפנָאק טָאה יײצילָאּפ יד, :טָאטשנָא ,"ײצילָאּפ רעד (נופ) כי
 / טימ סעיצאניּבמָאק יד סָאװ ,נטײקרָאלקמוא יד נדַײמסױא ָאד ניוש כיז !
 ,לָאמטפָא כיז טימ נעגנערּב "נופ,

 --,ורעכעלריט אנ זיא'ס .לאמרָאנ ,טוג טינ כָאנ טסייה "טכעלש יוזא טינ, -
 ,עיצקורטסנַאק רע װיטק א רעד טימ נּבַײרש וצ--,נלאפ ,לייט נסיורג א ניא

 .בולדנאה רעד נופ טקעיּבָא רעד סָאװ ,זייּב סָאד סיוא רימ נדַײמ יוזא לַײװ
 -יטאמארג א א גַײז א ערי א טרעוו ("גנוטַײצ רעד נופ ר 4

 ,טאקידערּפ מעד גוַײװּוצנָא זיא עטסקיטכיוו סָאד ּוװ ,נצאז ּפיט רעד זיא
 ,רעגיײטשא ,רעִירפ טנַאמרעד זיא רע :ניוש רימ נסייוװ טקעיּבוס מעד ;צכ
 זיא שיטקאפ) ,25 ניא יװ ,רעטעּפש רעדָא ,(16 ("גנוריגער עשיטירּב יד,) ,26
 צכעוט טרא רעד נופ רַאלק ניוש זיא רע רעדָא ,לדנאק אה ;טנייו

 לָאז טקעיּבוס מעד נופ צכעוט סָאד זא ,כעלריטאנ זיא'ס נֹוא ,נעניז ניא '
 נעמיטש לָאז עמרָאפ עשיטאמארג יד ,עמרָאפ רעוויטקא נא ניא זדנוא צ
 ,רעשיגָאל -

 רעקראטש נענָאטאּב וצ נסיוא וויסאּפ נּבלאה מעד טימ נעמ זיא נלאפ עסיוו

 געמענ זדנוא לָאז עמ ,שעמאמ גקאזאק עקאט ,כיוא מינָאװעי רָאּפ א טקישעג רע טָאה וועג
 ,(א"ש) נריפ וצ

 : גגָאז טנעקעג נעמ קא ענעגײא סָאד ; שרעדנא נצעמע טינ , יד -- ָאד נעמ

 זר 2

 . -נָאק רעוויסאּפ רעלופ רעד ניא טצייר נוא טצלירג סָאװ ,זייּב לייט רעסי



 יד וא .גנאג רעשיטסיליטס רעטנכערעגסיוא נא רעדייא ,נָאלגאש א רעמ סָאד זיא
  לָאמטּפָא כױא ,צאז נכעלנעזרעּפמוא מאֹּב ,ָאד טגָאמראפ עיצקורטסנַאק עוויטקא
 -יטשא ,נעזסיורא נעמ נעק סָאד -- ,נקריוו ֹוצ טייקיעפ רעמ ,טפארק-קורדסיוא רעמ
 :צאז אזא נופ ,רעג

 :לסעק א ניא יװ טכָאק ,קירּבאפ רעַײנ רעד נופ טנעמאדנופ רעד כיז טגייל'ס ּױװ ,צאלּפ נפא (9
 .(צ) נלאטש טיוּב עמ נוא טנעמעצ טהויפ עמ ,רעניטש טנערּב עמ

 ;צאז נוויסאּפ א ניא נרעקרעּביא נווּורּפ סָאד רימָאל

 ,טנעמעצ טריפעג טרעוװס ,רענײטש טנערּבעג נרעװ'ס .9
 נלאטש טיוּבעג נרעװ'ס

 מעד נופ טיײקידעּבעל ,טייקשימאניד עצנאג יד צאז מעד נופ פא כיז טוט יוזא
 טינ ניוש נעמ נעק פורעד .עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעד ניא נליפ רימ סָאװ ,נוט
 -קא יד נעװעג רעסעּב ָאד טלָאװ ,ועגא ;"לסעק א ניא יװ טכָאק עס, זא ,גגָאז
 :כיֹוא עזארפ לייט גטשרע ניא עמרָאפ עוויט

 ,"טנעמאדנופ מעד טגײל עמ ּוװ ,צאלפ נפא,
 ,"ביז טגייל'ס , :עוויסקעלפער-וויסאּפ יד טינ
 / .עיצקורטסנָאק רעויסאּפ א ניא נרעקרעביא נוורּפ ,רעגייטשא ,נעמ לָאז רעדָא

 : נעמעכיילא-מעלַאש אּב עזארפ אזא
 / ,נסָאשעצ ,טעמָאלעצ ,טּפאלקעצ ײז נעמ טָאה -- כעלזַײה עשירִיי עמערָא ,עליוה ,עטעקאנ 0

 .קינשורק ָאטשינ ,סיוא --- :טשיװעגּפָא נוא נלָאמעצ ,נּבירעצ ,?קאהעצ

 / בכאמ נעק'ס :כיוא טיײקרָאלקמוא עסיוועג א נטימעגסיוא טינ ןיא 26 9 ניא

 נ"כאמּפָא-סלדנאה מעד נליפסיוא , פראד גנוריגער עשיטירבסיורג יד זא ,קורדנַײא מעד

 / טײעּב ,'נטעּברא וצ קיור ...טיײקכעלגעמ יד, נריטנאראג פראד רעצעמע נוא
 אּב טינ ,גנורינער רעשילגנע רעד אּב כױא נריטנאראג סָאד נעמ טנָאמ שיטקאפ
 סָאװ זיולּב טינ :426 עיצקאדער יד קנאדעג מעד רעּביא טיג טנכייצעגסיוא ,נצעמע
 עדייּב וא ,רָאלק כיוא טוַײװ יז -- ,עיצקורטסנָאק רעוויטקא נא נופ עלַײמ יד טָאה יז
 ,גנוריגער רעשילגנע רעד אּב נעמ טנָאמ נכאז

 / רעגיײטשא ,רימ נּבָאה ,רעפראש כָאנ ,26 24 ניא סָאװ ,טײקרָאלקמוא עּבלעזיד
 :סעזארפ עניוזא זיא

 -רעדמוא נופ נלאפ טרירטסויליא נעגנוטערטסיורא ערעײז יא ןּבָאה ...נטאגעלעד לײט א (א 1

 / גפורעגנָא גרע'װ סָאװ ,מירעיּפ עשינַײרקוא יד וצ רערעדנאוורעּביא יד נופ גנּויצאּב רעראּבזָאל

 ...סעקינערָאּפאק נוא מירייזאכ

 -יא טינ כעלטנירג טע װ סע נענאווזיּב זא ,טינ כָאנ נעייטשראפ רערעדנאוורעּביא עקיזָאריד (3ב

 נעגנו;צאּב עכעליערירּב ?לעטשוצנַײא נַײז רעווש טעװ ...עיגָאלָאניסּפ רעײז נרעװ טשרעדנאעגרעב

 .(צ) מוטרעוּפ נשינַײרקוא מעד דאצימ ייז וצ

 / תרערעדנאורעּביא לייט א וא ,('א 31 ניא) סנטשרע ,גגָאז ָאד ליו רעטװא רעד
 / ער נַײז נופ רעּבָא ,"סעקינערַאּפאק נוא מירייזאכ, :מירעיוּפ עשינַײרקוא יד טפור
 / װא טפור רעצעמע מאטס וא ,נעניימ נעמ נעק ָאד .טינ סָאד נעמ טעז עיצקאד
 יד וצ ;לאלכיּב יז נּבָאה נעמָאנ אזא זא רעדָא ,מירעיוּפ עשינַײרקוא יד סעִימ
 / מעכיילא-מעלָאש סָאװ ,עּבלעזסָאד נעמוקסיוא נעק'ס .טינ סָאד טָאה רערעדנאוורעּביא
 :יוזא ,רעגייטשא ,טּבײרש
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 -אֹּב סָאד רע טוט 0 ענַײז ראפ .טגָאזרעד = 0 טָאה רעטווא הוי

 טלָאװעג עקפאד טָאה רע ּביוא) עיצקורטסנַאק רעוויסאּפ רעלופ א טימ נּביײרש

 : : (וויסאּפ צאז מעד

 מיריזאכ רערעדנאװרעּביא יד כרוד נפורעגנָא נרעװ סָאװ ...(831 - 

 ,סעקינערַאּפא

 /  עדנארעּביא יד נענערָאװ וצ נסיוא רעטװא רעד זיא ,3-21 ניא ,סנטייווצ !
 - עשינַײרקוא יד וצ "גנויצאּב עראּבזָאלרעדמוא , עקיזָאדיד נרעדנע נזומ ַײז זא ,רע

 / 6 טגָאועג סָאד זיא סָאװ וצ זיא--טינא) טײקװיטקא דָארג ײז אנ
 - גרעװ טשרעדנאעגרעּביא טינ טעװ סע זיּב,) יוזא סָאד זיא טגָאזע
 ,ניילא כיז נופ נרעדנע כיז טעװ גנולצאּב עקיזָאדיד יװ כַײלג ,("עיגָאלָאכיס
 טינ ָאד נּבָאה רערעדנאוורעּביא יד ,נרעדנע יז טעװ רעקיטַײז א רעצעמ;
 ,נוט וצ

 .(.צ) ארוא (!) 5

 7 6 געגנוזעג טָאה עמ, דלאּביה ,ינטלאהעג טָאה עמ, :טינ סָאװראפ
 א ,"?גרעוו געגנוזעג, טינ "ארוא, לָאז סָאװראפ :טרעקראפ

 ט ריפעגרעּבירא נפראד ,שירָיי פא נריפועּבירא נע ק עמ עכלעװ טא 7 יד ( :

 . בוא עיצקורטסנָאק 'רעוויטקא נא טימ נָא טּביײה רעטווא רעד נעװ ,לטיּפאק ֹ
 0 ; נגָאז וצ שעמאמ כיז טעּב'ס .רעוויסאּפ א טַימ סיוא

 "נפראד, גוא "נענעק, :גנולעטשנגעקא יד נעװעג רָאלק טלמעד טלָאװ'
 ,נטיװצ מעד נופ ריפסיוא נא סנייא זיא טַײצ רעּבלעזרעד ניא סָאװ ,(נריפרעּבי
 ;סעזארפ עניוזא ניא כיוא רימ נּבָאה שימעג א

 .(.צ) נרעטש טינ :נסָאלשאּב נעמ



 : ּפ יד נופ) גנוצעוּפָארא | "יד ; סנטשרע (36
 רעמ נעלדנאה וצ נָא טּביוה עמ ,סנטייווצ ...נלאטיּפאק ענעגייא יד נסעפוא גופ - 

 .רעסעדָא נופ לקניװ א ניא גַײרא , . . ע" זדנוא טריפ רעדיװ ָאד נוא (7 7
 ָא טצעז ע'מ ּוװ נוא גלאפנָא נוא רענעלּפ עלא נפאשע ג גרע װ סע ּױװ ,קנעש = -
 . .(של .(5) .נּפיט רעסערָא יװצ עַײנ טריפעגנַײרא נר װ ָאד .נצעזּפָא פראד עמ = -

 טלָאװ רעכעלריטאנ .רעטייװצ רעד זיא'ס כעלריטאנ-טינ יװ ,צאז נייא טימ = -
 :גנַאז וצ 6

 . . . טלדנאהאּב טָאה עמ (5
 . . + כרוד נעמ טריפ (6
 .רענעלּפ עלא טפאש עמ (037

 רעסעדָא ילווצ עַײנ (עסעיּפ רעד 00 נײרא טריפ (עסעיּפ רעד נופ רעטווא = |

 (עמ) רעצעמע זא ,נענימ נעמ נעק ,טגָאועג סָאד ויא ָאד יװ ,יוזא רעּבָא 6

 ,נּפיט עַײנ ייווצ (? קנעש ניא) נַײרא

 צאז מעד נופ רעּבַײרש רעד טלָאװ עיצקורטסנָאק רעוויטקא נא ניא = |
 עַײג גַײרא . . . ע טריפ ָאד, :טקעיבוס םעד גַײװנָא טערקנָאק 0

 4 ' קנעש ניא
 טשנָא טרָאװכאז סָאד :נָאלּבאש א כָאנ נאראפ ,וועגא ,זיא 26 6 ניא == |
 ּפ יד ּפָארא נעמ טצעז ,סנטשרע, :טעשָאּפ נגָאז וצ טָאטשנָא ,טרָאװטײצ = |
 .סָאד נקירדסיוא .ה .ד ,("טצעזעגּפָארא נזַײרּפ יד נרעװ, ; וויסאפ רעדָא) = -
 : רע טגָאז -- ,טרָאװטַײצ א טימ = -

 ."טריפעגכרוד טרעװ גנוצעזּפָארא יד :

 רעּבַײרש רעד טראּפש צכעוט מעד נופ טלאהניא נלעירעטאמ מעד ,ה .ד |
 ו סָאװ ,"טריפעגכרוד, טרָאװטַײצ סָאד ;("גנוצעזּפָארא) טרָא װכאז א ניא = |

 כאז מוצ טרָאװפליה א יװ רעמ טינ ָאד זיא ,כיז ראפ טַײטאּב א סע טָאה
 : .כיז ראפ עמעט א זיא נָאלּבאש רעקיזָאדרעד רעּבָא

 / ,גנאג רעסיװעג א ָאד טקעטש טסּוװאּבמוא רעדָא טסּוװאּב ירא :
 ק מוטעמוא טינ זא ,ניװעג רעִירפ ניוש ּבָאה כיא .כארּפש רעד ראפ ליפעג -

 4 גנידלא טינ נוא ,נטערטוצ סנייצלא עיצקורטסנָאק עוויטאפ עלופ
 יע .סנייצלא עיצקורטסנָאק רעקיזָאד



 0 ז ..("י

 יי ריר יד יש

 צ רע

 סָאװ ,טלאהניא נכעלטפאשלעזעג נשיעדיא מעַײנ א טימ ,נצאז ניא
 עוויסאּפ יד זדנוא טגנילק ,מיא נופ טסּוװעג טינ טציא זיּב טָאה כארּפש עטדערעג יד
 עז) נּבעל נכעלגעטלא מעד נופ נעגנוריסאּפ ,נכאז אּב יװ טכעלש יוזא טינ עיצקורטסנָאק =

 נעעז ענעגייא סָאד .עּבלעזסָאד כיוא טרעקראפ נוא ,(1 לטיּפאק ניא 17 ,16 נצאז יד
 יד ,"עטסטּבילאּב , יד זיא סָאד זא ,טקאפ א זיא'ס .וויסאּפ נּבלאה מעד טימ וצ דיֿמ
 רעטּפָא כַײלגראפ נייק טינ כיז טפערט יז נוא ,עסערּפ רעד ניא עמרָאפ עטסרעלוּפָאּפ
 מעד נופ דלעפ נכעלטנגיא מוצ וצ רעּבָא כיז רימ נקוק .וויסאפ רעלופ רעד יװ
 ָאד נוא ,סיורג קירעּביא טינ כױא זיא סָאד זא ,רימ נעעז יװא ,וויסאפ נבלאה
 -נָאק עוויסאפ עּבלאה יד רימ נפערט סנטסיימוצ .נענָאלּבאש עסיוועג נאראפ נענַײז
 -טרָאװ עַײנ ,נקירדסיוא עַײנ אֹּב ,נפירגאּב עַײנ אב עיצקורטס
 ,גפירנאּב עקיזָאדיד טימ נדנוּבעג נענַײז סָאװ ,סעִיצאניּבמַָאק

 טריפעגכרוד, :עמרָאפ רעד ניא נפערט רעטּפָא ריא טעװ "נריפכרוד,
 -מאק יד;) "עינאּפמאק; טימ נעדנוּבעג סָאד ןזיא סנטסיימוצ לַײװ ינרעמ-

 ,"נעלטימסָאמ , ,"פמאק. ,'עּבאגפוא , ,"נויטקעריד, ,('טריפעגכרוד טרעװ עינאפ
 געמ נעק סָאד --,רעלוּפָאּפ זיא עמרָאפ עקיזָאדיד טַײװ יװ .וװ .א .א ,"גָאלשרָאפ,

 כיא ּבָאה גנוטַײצ רעמונ נייא ניא נוויסאפ עּבלאה 128 נופ סָאװ ,נופרעד נעזסיורא - 
 טימ זיא עּבלעזסָאד ."נרעוו טריפעגכרוד, טימ עיצאניּבמָאק יד לָאמ 20 נענופעג

 -ראפ טעװ עּבאגפוא יד ,וויטקעריד יד,) "נרעוו טליפעגסיוא , ,"נרעוו טכעלקריווראפ, -
 יד ניא ,פמאק ניא) "נרעװ נגױצעגנַײרא, טימ ,('נרעוו טליפעגסיוא ,טּכעלקדַײװ
 -ינאגרָא טימ ,(.לג .ד .א טכירעג מוצ) "נרעוװ נגיוצעגוצ, טימ ,(נענייראפ ,נּבולק -
 "נרעװ טקרעמעגנָא טימ ,(טעּברא ,נעגניטימ ,סעיסימָאק-לָארטנַאק) "נרעוו טריז
 ,(ננָאלשרָאפ) "נרעוו טקורעגסיורא, טימ--ניוש עדאווא נוא .וװ .זא .א (נעלטימּסָאמ) -

 א ניִא נפערט נעק עמ ,כיז טייטשראפ .לג .ד .א (עסאמ יד) "נרעװ טריזיליּבָאמ,
 ,"נכאמ, ,"גקיש , יװ ,רעטרעװ-סקלָאפ עטנאקאּבטלא עשימייה עניוזא עמרָאּפ רעוויסאּפ -

 א טימ ,סעִיצאניּבמָאק עַײנ ניא --,רעטּפָא רעדָא ,סנטסיימוצ רעּבָא .לג .ד .א "נּבעג,

 : טלאהניא מעַײנ -

 ,עטָאנ א נרעװ טקישעג טעװ סע 8
 ,גנוסירגאּב א גרָאװעג טקישעגוצ זיא'ס (9
 ,נגָאלשרָאפ עטערקנָאק טכאמעג נרעװ סע 0
 ,עקאטא נא נרָאװענ טכאמעג זיא סע 1
 עוויטארעּפָאָאק יד פא (2882ס46) קורד א נרעװ טכאמעג פראד סע (2

 ,נענאגרָא
 ,גנורילומרָאפ א נרעװ נּבעגעג טעװ סע (
 .וװ .זא .א נוויטקעריד נרָאװעג נּבעגעג נענַײזס (4

 !נּבײרש נעק שטנעמיגנוטַײצ א

 .(.צ+ גרָאװע ג טריטסע א זיא . . . ק 'כ סָאװראפ טָא (5

 ; כיוא ַײּברעד ָאד רעּבָא -

 .(.צ) טנגי יד טריטסערא עמ (5

 65 ,5 ,פיטש



 ;נגָאז נעק רע
 .(.צ) קירּבאפ רעצנאג רעד נופ גנונימ יד טרעהעגסיוא טרעװ סע 46

 ; כיוא נוא
 .(.צ) נוַײװסיױא טנעקעג כיז טָאה . . . גאוטרָאפ מעד טרטהעג טָאה עמ זא (46

 נטלעז ,צאז נכעלנעזרעּפמוא א ניא ,ריא טעװ "נריפכרוד , ,"נלעטשטסעפ, רעּבָא
 ןומ נלאפ לט נטסערג ניא .עמרָאפ רעויטקא נא ניא גנוטַײצ א ניא נעניפעג
 א נופ כיז טלדנאה'ס נעװ טארפיּב ,"נרעוו טריפעגכרוד  ,"נרעו טלעטשענטסעפ,
 יז נענַײז כארּפשנסאמ רעד ניא סָאװ ,נפירגאּב עַײנ .לג .ד .א "וויטקעריד, ,"מרָאנ,
 ,נעוועג טינ טציא זיּב

 -גנוטַײצ רעד ניא נעמ טכאמ צאז נכעלנעזרעּפ-טמיטשאּבמוא נא ניא -- ,צרוק
 -טַײצ ענעמונעגנַײראדַײנ ,עטעדליּבעג-ַײנ אֹּב רעפטנע טנטסיימוצ נוויסאּפ כארּפש
 סעיצאניּבמַאק אֹּב רעדָא ,רעטרעװטַײצ עטלא נופ כיורּבעג מעַײנ אּב רעדָא ,רעטרעװ
 .טלאהניא מעַײנ א טימ ,נפיוגאּב עַײנ טימ רעטרעװטַײצ (עַײנ נוא) עטלא נופ
 עלא ניא עסערּפ רעשידִיי רערָאג רעד ניא טאמיק נָאלּבאש א נרָאװעג ניוש זיא'ס
 א אב נעניפעג נעמ נעק ,26 ,35 ,33 ערעזדנוא יוװ ,סעזארפ עניוזא .טלעװ נקע
 ניײא ניא) יקסווָאלטישז ר"ד יװ ,לאלכיּב כארּפש "רעכעלמיטסקלָאפ, א טימ רעּבַײרש
 :("גָאט רעד , רעקרָאי-וינ ניא לקיטרא

 א רעכיז צנאג גּבָאה ,טעקנאּב מעד פא נרָא װעג נטלאהעג גענַײז סָאװ ,סעדער יד (4 *

 ,טרעוו נשירָאטסיה

 -עג טלדנאהאּב זיא סָאװ ,עגארפ רעד "מיבותכא יד נעמדיװ נעלקיטרא ערעסערג ריפ (48*

 .נדער-טעקנאּב יד ניא נרָאװ

 ,נרע װ טריפע גכרוד נעק סענכאמ עדנפמעק יד נשיװצ מעלָאש א ...זא ,נּבױלג ייז (49 *

 :נרעגינ אֹּב ,רעגייטשא ,נוויסאּפ עניוזא טפערט עמ

 / טיכוסכיס ערעזדנוא עלא ..נּבירשעג נוא טגָאזעג זדנוא אּב טרעװ סָאװ ,צלא (50*
 סיורַא טשינ טרע װ רעקיא רעַײנ ניק ,נכאזַײּב מורא ,מיטָארּפ מורא כיז נעיירד נסעקיולכאמ נוא

 .("גָאט רענליו,) טרירעגנָא טינ טרעװ ,נטכיולאּב טשינ טרעװ ,טכארּבעג

 , :לאלכיּב עסערּפ רעכעלרעגריּב רעד ניא רעּבַײרש-גנוטַײצ אּב

 מוצ נר ֲא וועג טעּפשימראפ נענַײז עכלעוו גיטעצנאוו נוא ָאקאס נטסיכראנא יד (=1 *

 . -ירא גענַײז ,מ .ד 10 מעד נרעװ טריפעגסיוא 8 רא ד ײז פא לייטרוא רעד סָאװ נוא טיוט

 .(טרָאד) טױט מוצ עטעּפשימראפ ראפ רעמאק רעד ניא ...עסיפט רעד נופ נרָאװע ג טריפעגרעּב
 .(טרָאד) .מ .ד 10 מעד גרעװ נגָארטע גסיור א טעװ לייטרוא רעד ( *
 ,(טרָאד) סעזױּפ טימ גרע װ טריּפע ג פרַאד פמאק רעד (53*

 / מזילאטיפאק-עכוללעמ טיוּבעג טרע װ מזילאיצָאס טָאטשנָא זא ,נפרָאװעגרָאפ טָאה רע (*

 ,(טרָאד)
 .(טרָאד) גרָאװע ג נסָאלשאּב זיא  גָאלשרָאפ נַײז טול (55 *

 .(טרָא) גרעװװ טרידיװקיל טע װ קַײוטש רעד זא ,טפָאה יז (56 *
 / געמ סָאװ ,נקירדסיוא נוא נפירגאּב טימ ,נכאז "עקידעכָאװ, טימ זיא שרעדנא

 / רעמ רעּבַײרש-גנטַײצ רעד כיוא זיא טרָאד .ליומסקלָאפ ניא ייז וצ טניוװעג זיא
 / כארּפשנסאמ רעד ראפ ליפעג עכעלריטאנ סָאד נוא ,עמרָאנ רעד טימ :נדנוּבעג
  טיוּבעג נרעװ סע, :גגָאז וצ רערעװש זיא'ס .נֹויסאפ ניק נכאמ טינ מיא טזָאל
 :נגָאז וצ רעדייא ,(29 26 ניא) "נלאטש

60 



 עליכטאכעל גרָאי עטצעל יד ראפ נרע װ סעיצקעּפסניא נא סעיסימָאק-לָארטנָאק יד (57

 .(.צ) גסאמ-רעטעּברא יד טימ דנוּבנעמאזצ נפא טיוּבע ג

 זא ,נּבירשעג טקארטסּבא יוזא זיא ,טלאהניא נטױל ַײנ יוזא זיא צאז ּפיט אזא
 -ראפ ,רעּבָא .נעמוקוצַײּב עטסרעװש סָאד טינ ָאד זיא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד
 ;צנעדנע ט א רָאפ זױלּב כיא טלאה "ּבַײלקּפָא נכעלריטאנ, מעד טָא ,כיז טייטש
 .נכאמ טינ סָאד נעמ נעק לאלק נייק ראפ

 רע נעװ ,כיז נופ יו "כיז טיצ, וויסאּפ רעד זא ,(56 .ז) נעעזעג ניוש נּבָאה רימ
 זיא עּבלעזסָאד .רעירפ צאז א נופ ,טקעיּבָא רעדָא ,טקעיּבוס מעד רעּביא טרעזאּכ
 ; וויסאּפ נּבלאה מאּב כיוא

 .(רענידָאג) ...נ ר ָא וע ג גסָאלשעגסיוא זיא נוא ..טנערוטס א נעװעג זיא רע (8

 מעד נופ טײקרעװש יד כיז טזָאל נלאפ עסיוװעג ניא ."נַײז, נוא "נרעוװ
 רענעגנאגראפ רעד ניא) טאקידערּפ מעד טּבַײרש עמ סָאװ ,טימרעד נדַײמסיוא וויסאּפ
 שינעעשעג א ,דנאטשוצ א רעּביא נאד טיג עמ) "נרעװ, טָאטשנָא "נַײז, טימ (טַײצ
 ;25 עזארפ רעקידרעִירפ רעד ניא רעגייטשא ,(עיצקא נייק טינ

 ..יבע וע ג טלדנאהאּב זיא עגארפ יד ּוװ ,גוימָאק נופ רָאפנעמאזוצ ,,,נפא (5

 רעד אֹּב סָאװ ,עּבלעזסָאד נגָאז ָאד נעמ פראד גנאל נוא צרוק נגעװ
 :עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעלופ

 עיצקורטסנָאק עװװיטקא יד זיא ,ָאד גנערּב כיא סָאװ ,נצאז יד ניא
 : :נכַײלגראפ וצ גונעג זיא'ס .רעצריק

 נּבעגעגרעּביא נעמ טָאה נרָאװעג נּבעגעגרעּביא גענַײז
 נעמ טקידלושאּב טקידלושאּב נרעוו
 טַײרּפאּב נעמ טָאה נרָאװעג טַײרּפאּב נענַײז
 וצ נעמ טיג נּבעגעגוצ טרעוו
 גנריטנאראג טעװ עמ גרעו טריטנאראג טעװ סע

 רעקידנעמוק רעדָא רענעגנאגראפ רעד ניא טייטש טאקידערּפ רעד ּוװ ,נצאז ניא

 נופרעד נוא ,"נרעװ, רעדָא ,"נרָאװעג, טרָאװ סָאד סיורא מוטעמוא טלאפ ,טַײצ
 עיצקורטסנַאק עוויטקא יד זיא נצאז עניזא על א ניא ,כעלגעמ :נגָאז כיז טזָאל

 - .רעצריק
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 עיצקורטסנָאק עוויסאּפ עטלעטשראפ יד .זוו
 עיצקורטסנָאק עוויסאּפ עשיוויטנאטסּבוס יד (1

 מיא טרעמיק סע זא ;נגָאז טלָאװ רענייא יוװ רעדָא (39*

 גרליװּבלאה א נופ גנוטכאל שסיוא יד קינײװ

 ,(.צ)גנוריגער רעטריזיליװיצ א כרוד טעװײש

 סע זא ,נגָאז טלָאװ רענייא יו רעדָא (אפ
 -בלאה א סָאװ ,(סָאד) קינײװ מיא טרעמיק
 טכאלשעגסיוא טעװ טעװײש רעדליװ
 ,גרָאװעג טכאלשעגסיוא ויא) נרעװ
 -ריזיליװיצ א כרוד (טכאלשעגסיוא טרעװ
 ,גנוריגער רעט

 -עוװאּב-רעטעּברא רעד ניא) פמאק רעקיזָאדרעד (5

 סָאװ ,סעמעעּב ;נײלק-נגילפ מיא ראפ זיא (.ש .נ-- .גנוג

 בופ גנוקידײלאּב רעד נגעק רע טָאה טרעװ א ראפ

 -טסירק ערע ײז כרוד מיריוטקָאדעשידִיי ַײרד
 ..+) !:גגעלָאק עכעל

 טָאה טרעװ א רַאפ סָאװ ,סעמעעּב ...,0
 מיריטקַאד עשידִיי ַײרד סָאװ ,מעד נגעק רע
 (טקידײלאּב נרעװ) נרָאװעג טקידיילאּב נענַײז
 ?נגעלָאק עכעלטסירק ערעייז כרוד

 -סימ יד זא ,רָאלק צנאג טציא זיא סע (5

 םיריוטקאד עשיהדייד ירד יד נופ גנולדנאה

 נעװעג טינ זיא נגעלָאק עכעלטטסיוק ערע ײז נופ

 ,(18 (6ץ80980 .צ) ָאװטסיוּב נופ טקא רענאטנָאּפס א זיֹולּב

 ,סָאד זא ,רָאלק צנאג טציא זיא סע (1
 גענַײז מיריוטקָאד עשידַי ַײרד יד סָאװ
 ערעײז נופ נרָאװעג טלדנאהעגסימ
 נעװעג טינ זיא ,נגעלָאק עכעלטסיוק
 .ָאװטסיוּב נופ טקא רענאטנַאּפס א זיולּב

 -עשעג יד ,עשראוו ניא גוװָאקיָאװ נדרָאמרעד סָאד 2

 נעּפָארײא ניא עגאל עשיטילָאּפ ערעכיזמוא יד ,ניוו גיא נשינע

 רעד גופ נעגנולעטשאּב יד נוילואפ סָאד

 טקריװעג טָאה צלא סָאד -.עירטסודניא רעשילגנע
 ,(19 (.צ) גנוטכיר רעּבלעזרעד נוא נייא ניא

 -ייוו מיא טרעמיק סע .9
 עטריויליװיצ א סָאװ ,קינ
 וה יהא טעװ .גנוריגער
 -עגסיוא טָאה נטכאלש
 א (סיוא טכאלש ,טכאלש
 .טעװײש נדליװ-ּבלאה

 א ראפ סָאװ ,סעמעעב (0
 סָאװ ,מעד גגעק רע טָאה טרעוװ
 מיריוטקָאד עכעלטסירק
 -ײילאּב) טקידײלאּב נּבָאה
 -דִיי ַײרד ערעײז (נקיד
 ?נגעלָאק עש

 ,רָאלק צנאג טציא זיא סע 1
 עכעלטסיוק סָאװ ,סָאד זא
 -סימ נּבָאה מיריוטקָאד
 ירד ערעײז טלדנאהעג
 טינ זיא ,נגעלָאק עשידִיי
 ,..ינעוועג

 גּנָאה קרָאי-ינ ניא ; כאז רעּבלעזרעד נוא רענייא נופ כיז טלדנאה 61 נוא 60 סעזארפ יד ניא (8

 בוא לײז ּנדנוּבעג :נגעלָאק עשידִיי ַײרד ערעייז טקידיײלאּב רעווש לָאטיּפש א ניא מירױטקָאד עכעלטסירק

 רעּבַײרש רעד ."נגרוכ, מעד טגָאלקאּב געניוקעמ רעשיטסינעיצ א .ענאוו רעטלאק א גיא נפרָאװעגנַײרא
 וצ נוא גטכארט וצ סרעקיטכיװ סעּפע נופ נאראפ זיא'ס זא ,מיא טלייצרעד "טַײהַײרפ, ניא 60 זש נופ

 ,"גָאט רעד , רעקרָאי-וינ גופ נעמונעג זיא 61 א .נּבַײרש
 יא רע זא ,טנעמאלראפ נשילגנע ניא גנורעלקרעד סנעלרעגמעשט בנופ כיז טלדנאה'ס (9

 סָאװראפ ,נוויטָאמ יד פוא רעּבַײרש רעד טקעד עזארפ רעד גיא .דנאלסור טימ "נטעּבוצרעּביא כיז, טיירג

 ,נוט טזומעג סָאד טָאה נעלרעּבמעשט
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 -ראפ גרעװ) 1

 -א פ ס ָא ר ,לשָאמעל יװ ,טאראפ נופ נלאפ ענלצנייא 6

 גקאילָאּפ יד כרוד נּבעגרעטנוא עשירג

 טנורג ניא טינ טרעדנע ..נקאזאק יד נישט

 -ַאק יד נישט וש נקאילָאּפ יד
 נקאילַאּפ יד כרוד סָאװ ,סָאד עמ

 ניא רעסעמ א יװ שעמאמ זדנוא טפערט טע

 -רוטלוק רעד נופ גנוציז רעטצעל רעד נופ טכירא
 .גנוטלאווראפ-עליהעק ר---וו רעדי

 פמאק רעודנוא נופ נערּב עמאס ני
 -נא-רוטלוק ערעזדנוא זא ,(מִו
 נרעװ טקיטכעראּבכַײלג נלָאז נט
 -אּפיצינומ נוא גנוריגער רעדי

 ...רעסעמ א יװ שעמאמ זדנוא טפערט ,

 ,זיא !
6 

 חל ז| נעגנולעט

 ֿפרוד םרעװ

 - -ילָאּפ ערעכיזמוא יד .,(462 =
 - ,סָאד ,עּפָאריײא ניא עגאל עשיט
 -ניא עשילגנע יד סָאװ
 / ,גרילראפ טעװ עירטסוד
 טָאה ,טרילראפ)
 --,נעגנולעטשאּב יד (נרָאל
 גייא ניא טקריוװעג טָאה צלא סָאד
 ,גנוטכיר רעּבלעזרעד נוא

 סָאװ ,סָאד ,לשָאמעל ,יוו (3
 -עראפ נּבָאה נקאילָאּפ יד
 גבעגעגרעטנוא שירעט
 ..יונקאואק יד נישטלוט
 ...טינ טרעדנע

 נופ נערּב עמאס ניא 4
 זא ,(מעד ראפ) פמאק רעזדנוא
 טרומ 'נוא גנוריגעד לד
 -כַײלג נלָאז טעטילאפיצ
 ערעזדנוא נקיטכעראּב
 טפערט ,נטלאטשנא-רוטלוק
 ...רעסעמ א יװ שעמאמ זדנוא

 .צנוק א טימ עיצקורטסנָאקצאז עוויסאּפ א רימ נּבָאה 64-59 סעזארפ יד

 -אּֿפ א ניא טרָאװטַײצ נײק טינ ָאד נּבָאה רימ סָאװ

 כיז טפראוו סעיצקורטסנָאק עוויסאּפ ערעדנא ניא סָאװ ,סָאד -- ,עמ רָאּפ

 רימ נעעזרעד קוק נטשרע נטימ סָאװ ,כיז טמענ נופרעד .גיוא ניא דלאּב

 אזא ניא נטכארטנַײרא טכער רעַירפ כיז פראד עמ נוא ,טייקוויסאּפ יד
 ,טר ָא װ כאז א טימ :נּבירשאּב נצאז יד ניא זיא סטכעוט סָאד .עיצקוד

 עזארפ רעדעי רעטנוא כיא ּבָאה ,נכאמ ֹוצ רָאלק סָאד יידעק .טרָאװטַײצ -
 .עיצקורטסנָאק רעוויסאפ ראי א ניא עזארפ עטייווצ א גבעגעגו

 -נָא

 אפ



 נָא וא אפ עא
 3 רָאלק לָאמאטימ טכאמ סָאד נוא --,59 ניא "גנוטכאלש

 9 ; טייטש

 2 גוש יז נֹּבָאה רימ סָאװ ,עיצקורטסנַאק רעוויסאּפ רעלופ א טימ נוט
 0 טכער סעזארפ פניפ עקירעּביא יד טימ ןיא עּבלעזסָאד .לטיּפאק נטשרע ניא
 וסימ, ,"גנוקידיילאּב, :טרָאװכאז א טימ צאז מעד ָאד רעירפ רימ נּבָאה מוטעמ
 ( ּכָאנורעד ;"גנוקיטכעראּבכַײלג, ,"נבעגרעטנוא סָאד, ,"נרילראפ סָאד , ,"גנול
 דיילאב נענַײז, :טרָאװטַײצ א טימ ,עטלקיװעצ א עזארפ עּבלעזיד רימ נּבָאה
 .זיא'ס, ,ינרָאװעג נרָאלראפ נענַײז , ,"נרָאװעג טלדנאהעגסימ נענַײז , ,"נרָאװעג
 רפ עקידנגעקטנא יד ."נרעוו טקיטכעראּבכַײלג נלָאז  ,"נרָאװעג נּבעגעגרעט

 ,עיצקורטסנָאק
 (א :נטקעפעד ייװצ כיז ניא עיצקורטסנָאק ּפיט רעקיזָאדרעד טָאה נייכעּב

 עד נלע;צעּפס א (ּב ,לאלכיּב עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעלופ רעד נופ טקעפעד
 וי .טַײּבראפ סע נעוו ;םרָאװכאז סָאד ,רעטרעװטַײצ טָאטשנָא רעטרעווכאז נופ

 טפערט עיצקורטסנַאק ּפיט רעקיזָאדרעד :גגָאז רעּבָא פראד עמ .עיצקורטסנָאק
 קגנוצעזרעּביא ניא עליפא ,כיוא כארּפש-גנוטַײצ רעזדנוא ניא ,נטלעז כערעעּב
 מ וצ רערעװש כאסא זיא שידִיי ניא סָאװ ,נגָאז וצ ָאד טָאה כאסא .שיסור
 .שיסור ניא רעדייא ,טרָאװכאז א טרָאװטַײצ מעד

 טרעהעג ,וויסאּפ מענעּפָא מעד אּב נעעזעג נּבָאה רימ סָאװ ,נרעלעפ יד גופ
 רעד ."כרודג נוא "נופ, טימ עא יד גופ עא יד

 : וי ָאמטמָא גפערט רימ סָאװ יא שלאס ,טײקרָאלקמוא לוי גיירא
 :62 אנ ניא געגעייל טעוו'ס רעוו .עיצקורטסנָאק רעוויסאפ רענעפָא רעד

 עירטסודניא רעשילגנע רע ד נופ נעגנולעטשאּב יד גרילראפ סָאד

 . .טצעזענרעּביא זיא'ס ,ניוש רימ נסייוו --,טימרעד טניימ

 תסזסקא 38882308 00068000:/2 זוג הצסעקעז61 ;



 - טנעקעג סָאד נעמ ,טו גייכעּב א בימ טסָאה וד :עקא ,טקידי
 .(רעצעמע) נעמ טָאה נגעלָאק עכעלטסירק יד רעּביא :כיוא 60 .6 ניא ?טי
 נופ טַײטאּב רעקיזָאדרעד ניוש זיא "קילג מוצ, ,מיריוטקַאד עשידִיי ַײרד טקי
 .כארּפש-גנוטַײצ רעקיטנַײה רעד ניא נסעגראפ יװ טאמיק :
 /  סָאנ כיז טפאש ָאד נוא ,'נופ, טימ טקירדעגסיוא ענעגייא סָאד זיא 61 א גי
 א רעצעמע טָאה רעשפע נוא עי ר טָאה נעמעוװ רעוו : רעטנָאלּפ
 | . רָאק עכעלטסירק ערעיײז ַײס ,מיריױטקָאד עשידִיי יד ַײס "טלדנאהעגסימ, רעקי

 : -קַאד, רעטרעוו יד נשיווצ (עמָאק) לכירטשרעטנוא נא טזָאלעגכרוד זיא ָאד נוא ,גגג
 : ?"נופ , נוא "מיריו

 :עזארפ אזא ניא ,רעגייטשא ,סעַאט ניא נעגנערּבנַײרא "כרוד, נעק רעמ כֵא

 נופ כאז רעד וצ סעיצאזינאגרָאּפָארּפ יד נופ טייקמאזקרעמפוא יד נקראטשראפ קיטיינ זיא סע (66

 -נוזאּב נופ נויפכווד נשיטקארּפ מע 7 קידנקריווטימ ,טייקשירעדניפרער-רעטעּבר)

 -רֶא עכעלטפאשטריװ יד כרוד געגנומוקלופראפ גנוא נעגנודניפרעד ע

 43צ) נג

 /  -אוינאגרָאּפָארּפ יד :נגָאז רעטװא רעד ליװ עזארפ לייט נטלכירטשעג מעד
 0 -- פר

 סעיצאזינאגרַא עכעלטפאשטריוו יד זא ,(נעז 7 נקריוװטימ (36

 סטעיט גוא א
 פראד סָאװ ,רעוט א ,טקעיּבוס א ָאד זיא "םעיצאזינאגרָא עכעלטפאשטריוו :

 ,כרוד) נופ פליה רעד טימ נעגנודניפרעד יד נריפכרוד שיטקארּפ טעװ רע
 -עג א ָאד זיא "נענאגרָא עכעלטפאשטריוו יד, .נענאגרָא עכעלטפאשטריוו יד

 .טקיטכעראּב כַײלג ָאד נענַײז נשטַײטסיוא עדייּב .טקעיּבָא נא ,לטימפליה
 -עּפס ,ענעגיא עריא כָאנ טָאה עיצקורטסנַאק עוויסאפ עטלעטשראפ יד ר
 טַײצ רעד נגעוו טיײקרָאלקמוא יד נטשרע מעלא מוצ זיא סָאד --,נרעלעפ ע
 -טַײצ א טָאטשנָא סָאװ ,נופרעד כיז טמענ טײקרָאלקמוא עקיזָאדיד ,גנולדנאה ר
 ניא טראּפשעגנַײרא צכעוט מעד נופ טלאהניא רעלעירעטאמ רעד ָאד זיא -

 ,59 6 גיא .גזַײװ טינ טַײצ נייק נעק ,כיז ראפ ניילא ,טרָאװכאז א נוא ;טר
 :רעטרעו
 .טעוװייש גרליווּבלאה א נופ גנוטכאלשסיי



 בי רע) נרילראפ טשרע טעװ יז סָאװ ,ַײס == |
 סנרעי סָאד טגיימ דנאבראפנטאר רעד זא ,נגַײצרעּביא טנעקעג 7

 עצע יד נסיװ טינ עליפא נלָאז רימ נעוו--,רָאלק טאמיק זיא 60 .א ניא
 ןעגנאגראפ רעד וצ נרעהעג זומ "גנוקידיילאּב רעד טימ עסַײמ יד, זא
 ןעק עמ .נּבַײרשאּב נדישראפ נעמ נעק טַײהנעגנאגראפ עקיזָאדיד

 רעד ניא) "נרָא װעג טקידיײלאּב נענַײז מיריױטקַאד עשידִיי ַײרד,
 דו ערעייז טקידײלאּב נֹּבָא ה מירױטקָאד עי : עיצקורטסנָאק
 א ,("נגעלָאק עש

 0 : :נגָאז כיוא רעּבָא נעק עמ
 עויטקא רעד ניא) "טקידיילאּב נרע װ מיריוטקָאד עשידִיי ירד,

 ,(.וװ .זא .א "נקידיילאּב מיריוטקָאד 2 : עיצקורטס
 |סיליט ס ענעדישראפ רעּבָא זיא'ס ,עּבלעזיד טניימעג ָאד זיא טַײצ יד

 רפ) טַײהנעגנאגראפ רעד טָאטשנָא טַײצ עקיטציא יד נצינ .נעלטימ-קורדסיוא
 ביײרשאּב יד נכאמ וצ רעקידעּבעל פא לטימ סיװעג א זיא סָאד -- ,(מוקירָאטסיה
 כעי עמ .עשיטסיליטס עקיזָאדיד טייג ("גנוקידיילאּב ,) מאטס טרָאװכאז א אּב
 ,גרָאלראפ

 יד 64 גיא גוא ,טַײהנעגנאגראפ יד נעמ טניימ 62 4 ניא זא ,זיא רָאלק :
 1 מעד נופ ָאד רימ נעעז טַײצ יד ;קידלוש טינ ָאד ןיא טרָאװּכאז סָאד רעּבָא א

 טפמעק 64 ניא ;שינעעשעג עשירָאטסיה א נּבירשאּב זיא 62 ניא .טסקעט
 טָאה ,סָאד טסייה ,לַײװרעד ;נעגנאלרעד טשרע ליװ עמ סָאװ ,סעּפע ראפ

 | | ,("גנוקיטכעראּבכַײלג , יד) טינ סָאד 1
 א טוַײװ עיצאוטיס ענעּבירשאּב יד ,טסקעט רעד נעװ ,רעּבָא לאלכיּב 6

 ר ויא'ס :;נוטוצפוא סעּפע נפלָאהאּבמוא נטולכאל ,צכעוט סָאד סיוא טקירד
 : ,נטַײצ יירד

 ועד נופ עיגרענע עטעטנעּפעג יד פוא טדניּב עיצקורטסנָאק עוויטקא יד
 ,ָאד :נענעקייל טינ רעּבָא כיז נעק עמ .רעַײרפ ,רערָאלק זיא יז ,גנול

 עיצקורטסנַאק רעויטקא רעד ניא רימ נּבָאה 262 ; ניא זױלּב .גנולעטש
 עקירעּביא יד ניא .,רעוויסאפ רעד ניא ,03 ניא סָאװ ,ננולעטשטרָאװ עּבלעז
 7 רעדנא נא רימ א סעזארפ

 ָא מֹוצ צאזַײּב ניא טנָאמרעד "גנוריגער עטריזיליוויצ,, יד זיא 859 א גיִא :

 .טלאפ יש ,"טעווייש נרליוו-בלאה א, רעטרעװ יד נעייטש ּפָאס מוצ



 נצאזַײּב עלא יד ניא ָאד נּבָאה רימ :טינ ָאד כיז טזָאל רעדילגצאז יד נלעטשרעּבי
 טינ נעק עמ .גנולעטשטרָאװ ענעדנוּבעג א עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעד נ

 :סקניל 260 ; ניא גגָאז
 ,נגעלָאק עכעלטסירק ערעייז טקידיילאּב נּבָאה מיריוטקָאד עשידִיי ַײרד סָאװ . ,.
 יד :נגָאז ליו רעטװװא רעד סָאװ ,טרעקראפ טקנוּפ נסייהעג טלָאװ סָאד לַײװ

 ,(60 עטקידיילאּב יד טשינ ,רעקידיילאּב יד נעװעג ָאד נטלָאװ מיריוטקָאד עשידיי
 :859 ביא נגָאז טינ עליפא נעק עמ

 עטריזיליוויצ א נטכאלשסיוא טעװ טעווייש נדליוו-בלאה א סָאװ . , .(9
 ,גנוריגער

 ,ָאד גיוש גזַײװ "עטריזיליוויצ, נוא "נדליוו-ּבלאה א, :סעמרָאפטרָאװ יד שטָאכ
 -ילז רימ לַײװ --- ,טינ סָאד נעק עמ .טקעיּבָא רעד רעװ נוא טקעיּבוס רעד זיא רעוו
 יא .צאזַלּב ּפיט אוא ניא גנולעטשטרָאװ רענעדנוּבעג רעד וצ טניוװעג ניוש נענ
 מעד (געלּפָאט) נענָאטאּב לעיצעּפס טימ כיז נעלטימ וצ סיוא טמוק נלאפ עניוזא
 : טקעיּבוס

 -בלַאה א נליוקסיוא טעװ (יד) יז ,גנוריגער עטריזיליוויצ א סָאװ . . . (9
 .טעווייש נדליװ

 :ּבױהנָא מוצ רעטנעענ רעטרעװיּפָאס יד נקורעּביא טימ
 טעווייש נדליװ-בלאה א טעװ גנוריגער עטריזיליויצ א סָאװ . . . 9

 ,נטכאלשסיוא

 -עטשטרָאװ אזא רעּבָא ,"נטכאלשסיוא פא טנעצקא רעד רעמ ניוש טלאפ ָאד
 שטָאכ ,שיטסיליטס נגױצעגנָא לסיּבַא טעּברא-גנוטַײצ רערעטכינ א ראפ ןיא גנול
 ,טינ סָאד זיא שלאפ

 וצ רעמ טנימ עמ זא ,נזַײװ לָאז סָאד נוא ,טרָאװ א נועזאכרעּביא נעק עמ
 ;"גנוריגער עטריזיליוויצ , יד נענָאטאּב

 נטכאלשסיוא לָאז ,גנוריגער עטריזיליוויצ א ,גנוריגער א סָאװ . . . (9
 ,טעווייש נדליוו-ּבלאה א

 ניוש זיא ָאד .רָאג רעדָא זַײװלײט צאז מעד נשרעדנארעּביא ָאד נעמ נעק פָאסעל
 מעד טנאה רעד וצ טינ טציא כיא ּבָאה דָארג .טסקעטנָאק ניא טדנעװעג ּכאסא
 :נגָאז כיז טזָאל 460 ופ רעּבָא .59 ןא; וצ טסקעטנָאק

 גײק טינ נּבָאה סָאװ ,נכארּפש עשיטילאנא ניא גנולעטשטרָאװ ענעדנוּבעג יד כיז טמענ נופרעד (0
 ,שיסור פא .(רעדילגצאז) רעטרעוװ נשיווצ גנּויצאּב עשיסקאטניס יד טימרעד נגזַײװ וצ .לג.ד.א סעמרָאפגיוּב
 :(טאלג רָאג טינ כיוא) נגָאז טנעקעג נעמ טלָאװ ,רעגייטשא

 ...בע0 שקסצ סמעס8סאמצ 22866/8 008000עהע עצ... צקתעסצעפגסאעס תסהתסעע :

 זיא רעװ ,ָאד ניוש גזַײװ (תקפנא טינ -- 2/8368) וויטאזוקא רעד נוא (תסצצסעענ) וויטאנימָאנ רעד
 יר טָאה שידִיי ניא .(רעטקידיילאּב) גנולדנאה רעד נופ טקעיּבָא רעד רעװ גוא (רעקידיילאּב) טקעיּבוס רעד - 

 .ענעדנוּבעג א יז זיא רעּבירעד ,גנוָיצאּב עקיזָאדיד נזַײװ וצ עיצקנופ יד גנולעטשטיָאװ
 :נעמעכײלַא-מעלָאש אּב עמעט רעד פא ליּפשטרָאװ אזא טנאסערעטניא

 טנַײפ טָאה רע טינ ,טסײה סָאד ,טלע װ יד טנַײּפ רעּבָא טָאה נעלדאג א. --
 ,"מיא -- טלעװ יד רָאנ ,טלעװ יד

 ,(236 .ו ,1925 ,ענליוו-עשראוו ,ניקצעלק .ּב .לראפ ,וװ .ּב ,קרעװ עלא ,א"ש)
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 .עשידִיי ַײרד סָאװ ,מעד נגעק רע טָאה טרעװ א ראפ סָאװ , . ,,0
 ?נגעלָאק עכעלטסירק ערעייז נופ טקידיילאּב נגירק מיריוטקָאד

 ײרד יד טימ 'נּברוכ, מעד נגעק רע טָאה טרעװ א ראפ סָאװ ..,0
 ?נגעלָאק עכעלטסירק ערעייז טקידיילאּב יז נּבָאה'ס סָאװ ,מיריױטקַאד עשידִיי

 ײרד סָאװ ,גנוקידיילאב רעד נגעק רע טָאה טרעװ א ראפ סָאװ ...0
 ?נגעלָאק עכעלטסירק ערעייז נופ טּפאכעג נּבָאה מיריוטקָאד עשידִיי

 ;864 26 רעדָא

 נטלאטשנא-רוטלוק ערעזדנוא זא ,פמאק רעזדנוא נופ נערּב עמאס ניא 4
 גוא גנוריגער רעד (אּב) נופ (גנוקיטכעראּבכַײלג) טכער עכַײלג נגירק נלָאז
 .וװ ,זא .א זדנוא טפערט ,טעטילאּפיצינומ

 ראפ גנוקיטכעראּבכַײלג נענָאמ רימ נעװ ,פמאק נופ נערּב עמאס ניא 4
 .וװ .זא .א טעטילאּפיצינומ נוא גנוריגער רעד אּב נטלאטשנא-רוטלוק ערעזדנוא

 -אּבכַײלג נגירק וצ פמאק רעד גערּב עמאס ניא טלאה עס סייעּב 4

 -לצינומ נוא גנוריגער רעד אֹּב נטלאטשנא-רוטלוק ערעזדנוא ראפ גנוקיטכער

 .װ .זא .א טעטילאּפ

 יװא נַײז נלעוו עלא טינ רעּבָא ,סעיצאניּבמַאק ערעדנא כָאנ כעלגעמ נענַײז'ס
 נוא .עיצקאדער רעוויטקא רעד ניא סעזארפ פעניפ ערעזדנוא יו טעשָאּפ יוזא ,טאלג
 -טרָאװ ניא קידװערָאּפש יוזא ,צרוק יוזא נַײז קידנעטש טינ נלעוו ערעסעּב יד דָארג
 ,לאירעטאמ

 -נָאק רעויטקא רעד נופ טייקכעלמיטנגייא רעטייווצ א וצ רימ נעמוק ָאד נוא
 יד ניא ,רעַירפ נּבָאה רימ .רעגנעל נוא רעצריק :טקנופ מעד וצ--.,עיצקורטס
 .ראפ רעצריק לאלכיּב זיא עיצקורטסנַאק עוויטקא יד זא ,נעעזעג ,נעלטיּפאק 2 עטשרע
 נטלעטשראפ מעד אּב) עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעקיטזיא רעזדנוא נגעוו .רעוויסאּפ רעד
 264 ,250 ,259 סעזארפ יד :נגָאז קידנעטש טינ סָאד כיז טוָאל (וויסאפ-

 -ארפ יד .ויסאפ נטלעטשראפ מעד טימ נצאז עקידנגעקטנא יד ראפ רעצריק נענַײז
 -ראפ טָאה;) סעיצאניּבמַאק ייווצ ניא זיא 462 אט ;רעננעל נענַײז 463 נוא 261 סעז
 -ריק ("טרילראפ,) עיצאניּבמָאק נייא זיא ןיולּב נוא ,רעגנעל "נרילראפ טעװ, ,"נרָאל
 -אמ-טרָאװ נקיטַײטאּב מעד רימ נרעדנע ,צאז נוויטקא מעד רעּביא רימ נעיוב .רעצ
 -נָאק רעויסאפ רעד ניא סָאװ ,דילגצאז נּבלעזמעד נענָאטאּב וצ יידעק ,לאירעט
 רעגנעל נרעװ לָאז צאז רעד זא ,נסנאש רעמ כָאנ נאראפ ןיא יוזא ,עיצקורטס
 .(.דנא ,א 664 ,460 ,660 :6)

 ניא ,זא ,סיורג יוזא ָאד רעּבָא נענַײז עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעד נופ סעלַײמ יד
 .נפערט ָאד כיז נענעק סָאװ ,סעניורסעכ יד רעּביא ייז נגיוװ ,סנטסקינייװ נגיוא ענַײמ
 ננעק רעדײא ,טנעצקא נשימאניד נגעק רעדָא רעציק נגעק נקידניז וצ רעכַײלג ניוש
 ,טעשָאּפ גוא רָאלק

4 



 עיצקורטסנָאק עװיסאפ עשיװיטקעידא יד 6

 -אש עג ,נטפאשלעזעג גונעג זדנוא אּב נאראפ (67

 רעד נפלעה וצ פא עקידנטעּבוא יד כרוד ענעפ

 .(.צ) טכאמנטאר

 ,נטפאשלעזעג גונעג זדנוא אֹּב נאראפ (7

 כרוד נרָאװעג נפאשעג נענַײז סָאװ

 רעד נפלעה וצ פא עקידנטעּברא יד

 ,טכאמנטאר

 -ִאענ יד נופ עטגנער דע ג ,נטסירוטופ יד (68

 .(.צ) וװָאקראכ גייק טרעדנאוועגרעּביא נּבָאה ,רעקיסאל ק

 -עג נרעװ סָאװ ,נטסירוטופ יד (8
 גרָאװעג טגנערדעג נענַײז טגנערד
 -עגרעּביא נּבָאה ,רעקיסאלקָאענ יד נופ
 .ווָאקראכ נייק טרעדנאוו

 -רוק יד נופ טלעטשעגפפיונוצ ,לקניװ ... (9
 ..שז) טסּבלעז נטנאס

 -עגפיונוצ זיא סָאװ  ,לקניוו ..+ 9
 -עגסיונוצ טרעוװ) נדַאװעב 27
 (ברעװ טלעטשעגפיונוצ טעװ ,טלעטש
 .טסּבלעז נטנאסרוק יד נֹופ

 ,לאלק רעכעלטפאשנסיו רעַײנ א 0

 רעװעלָאמ גופ רעציזרָאפ נטימ

 .(:3) עס

 ,לאלק רעכעלטפאשנסיו רעַײנ א (א0
 נטימ בנרָאװעג נדנופרעד זיא ּסָאװ
 .עסאקכארטס רעװעלָאמ נופ רעציזרָאפ

 גָאיא ר רענילאמ ניא נעמוקאּב ,װירבא (1

 ..צ) טסינָאַיצ נװיטקא נא נופ

 -עג נעמוקאּב ויא סָאװ ,ווירב א (א1
 גװיטקא נא נופ נָאיאר רענילאמ ניא נרָאװ

 גדנופרע ד

 -א קכַארט ס

 .?1טסינָאיצ

 -ו ָא פ ,עיצוילָאזער א גרָאװעג נעמונעגנָא זיא סע ( *
 נשילננע .גטמיראּב מעד כרוד גגָאלשצ-

 .(ב"ו) יסרָאװסלָאג רעלעטשטפיוש

 -ָאזער א נרָאװעג געמונעגנָא זיא סע ,(2
 נרָאװעג גגָאלשעגרָאפ זיא סָאװ ,עיצויל

 גונעג זדנוא אב נאראפ (7
 -ױא יד סָאװ ,נטפאשלעזעג
 נפאשאּב נּבָאה עקידנטעּב
 .טכאמנטאר רעד נפלעה וצ פא

 רעד נפלעה וצ פא 7
 זדנוא אֹּב נאראפ זיא טכאמנטאר
 יד סָאװ ,נטפאשלעזעג גונעג
 .נפאשאּב נּבָאה עקידנטעּברא

 סע סָאוװ ,נטסירוטופ יד (8
 נּבָאה סע) ײז נעגנערד
 -אלקַאענ יד (טגנערדעג ײז
 טרעדנאוועגרעּביא נּבָאה ,רעקיס
 .ווָאקראכ נייק

 סע סָאװ ,לקניוו .,. (9
 טלעטשעגפיונוצ נּבָאה
 סע .,פיונוצ נלעטש סע)

 יד (נלעטשפיונוצ נלעװ
 ,טסּבלעז נטנאסרוק

 -עלטפאשנסיוו רעַײנ א (0
 טָאה סע סָאװ ,לאלק רעכ
 רעד (נענופעגסיוא) נדנופרעד
 -כארטס רעװעלָאמ נופ רעציזרָאפ
 .עסאק

 סע סָאװ ,וויוּב א (1
 -אמ ניא נעמוקאּב טָאה
 רעויטקא א  נָאיאר רעניל
 ,טסינָאלצ

 טָאה עמ סָאװ ,ווירב א (1
 נָאיאר רענילאמ ניא נעמוקאּב
 ,טסינָאיצ נוויטקא נא (אּב) נופ

 א נעמונעגנָא טָאה עמ (2
 טָאה סע סָאװ ,עיצוילָאזער
 -אֹּב רעד נגָאלשעגרָאפ

 ."סעקייפס גוא גזַײרג , ניא ניקצעראז אֹּב נעמונעג גענַײז 71 ,10 ,69 ,67 סעזארפ יד (1
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 רעלעטשטפירש נשילגנע גטמיראב מעד כרוד

 .יטרָאװסלאג
  -טפירש רעשילגנע רעטמיר
 ,יטרָאװסלאג רעלעטש

 -טעל גיא) עיצאזינאגרָא-לוש עלארטנעצ עשידִיי יד (3 *

 -י ס בוס ,נסרוק עשיגָאגאדעּפ עקירָאיייװצ כיוא טָאה (דנאל

 מעה בופ נוא .עכולעמ רעד נופ .עטריד

 ,(ב"װ) דנָאּפ-רוטלוק נשיכולעמ

 עלארטנעצ עשידיי יד (3

 כױא טָאה עיצאזינאגרָא-לוש
 ,נסרוק עשיגָאגאדעּפ עקירָאיייװצ
 יז טרידיסּבוס סע סָאװ
 יד (נופ עידיסּבוס נגירק סָאװ)
 רעשיכולעמ רעד נוא עכולעמ
 ,דנָאפ-רוטלוק

 -יגאגרָאלוש עלארטנעצ עשידִיי יד (א2
 עשיגָאגאדעפ עקירָאיװצ כא טָאה עיצאז
 --סּבוס נרעװ (עכלעװ) סָאװ ,נסרוק
 מעד נופ נוא עכולעמ רעד נופ טריד

 .דנָאפ-רוטלוק נשיכולעמ
 רעד ניא רעטגײלעגנַײרא ,לּבור רעדיװטעי 4

 עַײנ נעגנערּבנַײא טַײצ רעד טימ טעװ ,טפאשטריװ
 .(יצ) נעלטימ-כיורּבעג

 ,לּבור (רעדעי) רעדיווטעי (4 טרעװ סָאװ ,לּבור רעדיװטעי ((64
 עמ) נַײרא טגײל עמ סָאװ טגײלעגנַײרא טעװ) טגײלעגנַײרא
 טָאה עמ ,נגײלנַײרא טעװ (נרָאװעג טגײלעגנַײרא זיא ,נרעװ

 רעד ניא (טגײלעגנַײרא

 יװ ,זא .א טעװ ,טפאשטריוו

 -נַײא טַײצ רעד טימ טעװ ,טפאשטריוו רעד ניא
 ,נעלטימ-כיורּבעג עַײנ נעגנערּב

 ענעס ָאלשע ג ,נסעװַײכסיה גוא נטקארטנָאק עלא (5

 .(.צ) גרעװ טליפעגסיוא כעלטקניּפ נלעװ ,העִירפ נופ

 ,נסעװַײכסיה נוא נטקארטנָאק עלא (א5
 נר ָאװעג נסָאלשעג נענַײז (סָאװ) עכלעו
 ,נרעװ טליפעגסיוא כעלטקניּפ נלעוו ,רעירפ (נופ)

 בוא נטקארטנַאק עלא (גפ
 טָאה עמ סָאװ ,נסעװַײכסיה
 געמ טעװ ,רעירפ נסָאלשעג
 .(נריפסיוא) נליפסיוא כעלטקניּפ

 רג טרָאװ עטלכירטשעג יד ניא רימ נּבָאה 15--67 סעזארפ עטכארּבעג יד ניא
 -נא רעּבָא ,עמרָאפ רעטלעטשראפ א ניא כיוא ,עיצקורטסנָאק עוויסאּפ א כיוא סעּפ
 עיצקורטסנַאק רעוויסאפ רעשיוויטנאטסּבוס רעד ניא סָאװ ,סָאד .טלעטשראפ שרעד
 -ּפיציטראּפ יד רעדָא ויטקעידא רעד פוא ָאד טוט ,וויטנאטסּבוס רעד פוא טוט
 -ֿפיונוצ יד ָאטינ כיוא זיא ָאד לַײװ ,טייקוויסאּפ יד טינ רימ נעעז פונּבױא .(65 עמרָאפ
 נעװ ,נעז וצ טשרע רימ נגירק טייקוויסאפ יד ,"נרעוװ, טימ טרָאװטַײצ מענופ גנוצעז
 ,רעגײטשא .צאזַײּב נלופ א ניא סעּפורג-טרָאװ עטלכירטשעג יד נעלקיוועצ רימ
 גּבָאה ָאד רָאנ ,6/ א סָאװ ,עּבלעזסָאד יונעג כָאנ טלאהניא מעד טיול זיא א67 א
 ;טָאטשנָא ,"עקידנטעּברא יד כרוד נרָאװעג נפאשעג נענַײז סָאװ, :רימ

 ,200 8 ,93 ,ז ."קיטאמארג עשיטקארפ, :עז) ;ּברעװדא נא ראפ סָאד טלאה יקצעראז .א 'כ (4
 טריטנעמוגרא -- יוזא סָאד טלאה רע סָאװראפ .(גנוקרעמאּב רעד ניא ,85 .ז ,"סעקייפס נוא גזַײרג, כיוא
 טנפעעג רע טָאה ,נק ָא רש רע דע :"קיטאמארג, רעד ניא טגנערּב רע סָאװ ,ליּפשַײּב רעד .גונעג טינ רע

 גריוּבע ג ,רעגריּב יד , :"סעקייפס נוא נזַײרג , ניא ליּפשַײּב רעד רעדייא ,רעקידנגַײצרעּביא זיא ,ײ"ריט יד

 ,ּפיציטראּפ א ָאד נּבָאה רימ זא ,רעּבָא כעלגעמ .וװ ,זא .א "טינ נּבָאה עכלעװ ,רָאי 1920 גיא
 -יטאמארג רעד גגעוו .רעטרעװ ערעדנא כיז כָאנ נריפ נעק טוָאװ אזא סָאװ ,כיז טרעלקרעד טימרעד גוא
 .נרעלק כָאנ נעמ טראד עמרָאפ רעד נופ רוטאנ רעש
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 טא 1 1 רע א א יי עא

 -ראפ א טָאטשנָא צאזַײּב נלופ א .ה .ד ,"עקידנטעּברא יד כרוד ענעפאשעג,
 טזַײװ סָאד נוא ,(עּפורג רעוויטוּבירטא רעטרעדנוזעגּפָא נא טָאטשנָא רעדָא) נטצריק
 .עיצקורטסנָאק רעד נופ טייקוויסאפ יד רָאלק זדנוא

 -ראפ ייװצ ניא ָאד רימ נּבָאה ,צאזַײּב מעד זדנוא טצויקראפ סָאװ ,טרָאװ טָאד
 ,"רעטגיילעגנַײרא ,"עטרידיסּבוס, ,"עטגנערדעג, ,"ענעפאשעג, (| סעמרָאפ ענעדיש
 רעד ."נגָאלשעגרָאפ , ,"נדנופרעד,/ ,"נעמוקאּב , ,"טלעטשעגפיונוצ , (2 ;"ענעסָאלשעג,
 ,עמרָאפ עשיוויטקעידא-נייר א רימ נּבָאה לאפ נטשרע ניא :רָאלק ָאד זיא קעליכ
 נּבָאה לאפ נטײװצ ניא .נימ ,לָאצ ניא צאזטּפיוה ניא טרָאװכאז נטימ טמיטש סָאװ
 טינ כיז לָאז עמ יוזא יװ :נגָאז לָאקמעדיױק נעמ פראד ָאד .עמרָאפ-ּפיציטראּפ יד רַימ
 מרָאפ עשיוויטקעידא יד ָאד זיא -- ,עיצקורטסנַאק עוויסאּפ ּפיט מעד וצ נטלאהראפ
 -נָאק עקיזָאדיד לאלכיּב טצינ עמ טַײװ יװ ,רוטארעטיל רענייש רעד ניא ;שלאפ
 ערעטינעג ערעזדנוא אּב נוא ,(162 ,160 ,147 ,146 ,141 26 ,רעטעּפש עז) עיצקורטס
 עמרָאפ עשיוויטקעידא יד ,עלופ יד ;עמרָאפ ע צ רוק יד לאלק רעד ָאד זיא נטסיצילּבוּפ
 זיא סָאד - כארּפש-גנוטַײצ רעזדנוא ניא עמרָאפ עשיוויטקעידא יד .מענסיוא נא זיא
 : .(.ו .זא ,א 22020088214) 603220216) עמרָאפ עשיסור יד טכאמענכָאנ

 סָאװ ,סָאד נגָאז נעמ פראד עיצקורטסנָאק רעקיזָאדרעד נופ ּפיט-מעצע מעד נגעוו
 פראד ָאד .רעוויטקא רעד ראפ רערעוװש זיא יז :עיצקורטסנָאק רעוויסאפ רעדעי נגעוו
 -ָאל מענעגייא נַײז טָאה צאזַײּב רעד נעװ (1 :סעּפורג 2 רעדנוזאּב נעלדנאהאּב נעמ
 נצאז ערעזדנוא) טינ מיא טָאה רע נעװ (2 ,(13--67 נצאז ערעזדנוא) טקעיּבוס נשיג
 נשיגָאל מעד רעּביא טרעק יז :עּפורג עטשרע יד ,כעלריטאנ ,זיא רערעווש ,05-4
 -ַּבָא נא מיא נופ טכאמ ,(.װ .זא .א "רעקיסאלקַאענ, ,"עקידנטעּברא יד,) טקעיּבוס
 -נָאק רעוויסאפ רעלופ רעד נופ טנאקאּב ניוש זדנוא זיא סָאװ ,וטפוא נא-- ,טקעי
 סעִ;ציזַאּפערּפ יד נופ פליה רעד טימ :נעלטימ עּבלעזיד טימ סָאד טוט יז .עיצקורטס
 ,טײקרַאלקמוא עּבלעזיד לָאמטפָא ָאד רימ נּבָאה עליימעמ --;"טימ,, ,"נופ, ,"כרוד,
 מעד נעמוקאּב טָאה סע רעװ ,רָאלק טינ זיא 71 תל ניא ,רעגייטשא .טרָאד סָאװ
 עּבלעזסָאד נגָאז ,(טסינָאיצ א נופ) שרעדנא רעצעמע רעדָא ,טסינָאיצ רעד : ווירב
 רעד זא ,נענײמ טנעקעג טלָאװ עמ :רעסעּב נעװעג טינ כיוא טלָאװ "כרוד, טימ
 כרוד, :נגָאז טלָאװ עמ יװ יוזא ,(3616 -- כרוד) רעלטימראפ רעד ָאד זיא טסינַאיצ
 ,נטנאלראוו ייווצ נּבעגנָא טזומעג 471 עיצקאדער רעד ניא רעּבירעד ּבָאה כיא ."טסָאּפ

 זיא'ס ;נוויסאּפ עלופ יד אּב יוויוזא שלאפ ָאד זיא 70 .א4 ניא "טימ,, עיציזָאּפערּפ יד
 ,רענעטלעז רעּבָא כיז טפערט יז ;ינלעטירָאװט , רעשיסור רעד טריּפָאק שינאכעמ

 זיא ,טרָאװכאז סָאד יװ ,טַײצ ניק טינ כא טזַײװ וויטקעידא רעד יוויוזא
 -ּבוס רעד ניא יו יוזא ,טַײצ רעד נגעוו טיײקרַאלקמוא עּבלעזיד לָאמטּפָא ָאד רימ נּבָאה
 יד נלעטשוצרָאפ כיז כעלגעמ זיא 68 גט ניא .עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעשיוויטנאטס
 (טינ כיא ּבָאה טסקעטנָאק מעד) 69 אנ ניא ;טַײהנעגנאגראפ יד נוא טַײצ עקיטנַײה
 גטנא;ראװ עכעלגעמ עניוזא .נטַײצ ירד עלא נלעטשוצרָאפ כיז כעלגעמ ניוש ןיא

 עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעטלקיוועצ רעד ניא ַײס נרעמאלק ניא נזיװעגנָא כיא ּבָאה - -
 ,(469 ,868) רעוויטקא רעד ניא ייס ,(א69 ,א68)

 67 26 גיא .רעלעפ מענעגייא רעייז מעדצוכ כָאנ נּבָאה נוויסאּפ עשיוויטקעידא יד
 יז וצ :"טכאמנטאר רעד נפלעה וצ פא, עּפורג יד טיצ סע סָאװ וצ ,רָאלק טינ זיא

 דד
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 א נענַײז ,נטטאשלעועג יד זא ,סָאד טסייה לאפ נטשרע גיא ,(עיצקורטס =!
 : סָאד טסייה לאפ נטייווצ ניא ,(טכאמנטאר רעד נפלעה וצ) קעווצ נלעיצעּפס א |

 טײװצ ניא .נכאמ טינ רעטעּברא נפראד נטפאשלעזעג עניוזא ערעדנא ניק
 -לעזעג יד) טכאמנטאר רעד נפלעה לָאז'ס רעװ גונעג נאראפ זיא'ס זא ,סָאד טסייה = -

 גגעוו נקעווצ עדעדנא גופ עליפא זא ,נַײז געמ ; נפאשאּב נּבָאה רעטעּברא סָאװ ,נטפאש ==
 6 | נעמ פראד (עקידנטעּברא-טינ נופ נטפאשלעזעג :רעגיײטשא) רעפלעה ערעדנא ניק 0
 | ,67 .6 גיא "עקידנטעּברא, טרָאװ מעד כָאנ (עמָאק) לכירטשרעטנוא מעד פא א

 .נוא .נזָאלראפ קידנעטש טינ כיז נעמ נעק ,דישרעטנוא נקיזָאדמעד גזַײװ לָאז
 ןטקא רעד ניא .רָאלק גונעג טינ כיוא כָאנ סָאד זיא לכירטשרעטנוא מעד טַימ
 רשנָא נעועג לָאז 67 26 נופ רעטווא רעד געוװ ,רערָאלק סָאד זיא עיצקורטסנָאק
 ימ וד רע טָאה יצ ,נעעורעד דלאּב רע טלָאװ ,267 טנאיראוו נקידנגעקטנא מעד
 טייטשראפ .ט טנא;ראו מעד טכאמעג רע טלָאװ טינא ;ליװ רע סָאװ ,סָאד טגָאזעג

 : | טי כיז נעמ נעק 74 א ניא ,טגי טַײצ רעד ניא טיײקרָאלקמוא יד
 סָאד כיא ּבָאה ,(נרעמאלק ניא) נטנאיראוו ַײרד ניא ,יוזא נוא ;נטַײצ ַײרד

 וי : וויטקעידא נטצעזעגפיונ
 -טץ ּפ גלעוו נסעװַײכסיה נוא נטקארטנָאק ענעסָאלשעג-רעִירפ עלא (ב5

 4 ,(נליפסיוא כעלטקניּפ נעמ טעװ :רעדָא) נרעוו טליפעגסיוא כעל
 כארּפשגנוטַײצ רעזדנוא ניא כיז טפערט עיצקורטסנַאק עוויסָאּפ עשיוויטקעידא יד = |

 { וצ לּפעק א זיא 15 !א .נוויסאפ ערעדנא יװ רענעטלעז כאסא ,נטלעז כערעעּב :
 .,לָאמא כָאנ קנאדעג רעּבלעזרעד רָאפ טמוק ציטָאנ רעּבלעזרעד ניא ,ציט 2

 יא רעטלקיוועצ א טימ רעטוװא רעד ניוש טּבַײרש טרָאד נוא ,רעטיירּב
 :עיצקורטס

 .ברוד דנאלגנע גיא גרָאװע ג נסָאלשע ג נעגַײז עכלע װ ,נטקארטנָאק עלא 6
 .סעלטקניּפ נענאגרָא עשיטעװָאס יד כרוד נלעוו . . . סעיצאזינאגרָא עשיטעווָאס ערעדנא כרוד גוא :
 .(.צ) נרעוו טליפ = -



 סרעדנא נא .,(רעּבַײרש-לקיטרא רעד טינ זיא רעכאמ-לפעק רעד זא ,כעלגעמ)
 :עשיסור סָאד גנוטַײצ רעּבלעזרעד ניא רעּביא נעמ טצעז לָאמ
 32 4880608806 06800620826 עת תץעצעמסםתותו/ 26/סנמעאאע תסהחחעעח 1626-

 ןטעז8גזמ1111// םקסת

 גרָאװעג טכאמעג נענַײז ע'כלע װ  ,נרָאש נלעירעטאמ נוא גנוקידיילאּב רעד ראפ 7
 .(.צ) ײצילָאּפ רעד נופ נעגנולדנאה יד כרוד

 נײק טינ גענַײז נלאפ עניוזא נוא ,עיצקורטסנָאק רעטלקיוועצ א טימ כיוא .ה .ד
 עיצקורטסנַאק עוויסאּפ עשיוויטקעידא ּפיט רעד טָא רעּבָא זיא דָארג .רעטּפָא כַײלגראפ
 ,יֹוּב ניא טײקלעניגירָא עסיוועג א כיז ניא טָאה רע ;(נוויסאּפ נשיווצ) רעטסעּב רעד
 ניא ;לאירעטאמ-טרָאװ ניא קידװערָאּפש זיא רע ;צנאגעלע ,טיײקטנאּפשעג עסַיועג א
 :רעגייטשא ,צאזטּפיוה מעד ראפ רעירפ נגָארטרעּביא סָאד נעמ נעק נלאפ כאסא

 -נאוועגרעּביא נטסירוטופ יד נּבָאה ,רעקיסאלקָאענ יד נופ טגנערדעג (8
 וװָאקראכ נייק טרעד

 -- טינ) "נופ, עיציזָאּפערּפ רעד טימ .גנונָאטאּב רעדנא נא נפאש טימרעד נוא
 -עג, טינ--,"טגנערדעג,) עמרָאפ רעצרוק רעד טימ ,כיז טייטשראפ ,ןוא ,("ּכרוד,
 -ינעג ערעזדנוא אּב ,טגָאועג יװ ,עיצקורטסנָאק עקיזָאדיד נעמ טפערט ('עטגנערד
 ,כיוא רעּבַײרשנייש ערעזדנוא אּב ,רענעטלעז ,נוא נטסיצילּבוּפ ערעט

 רעד טימ סעזארפ 9 עטכארּבעג עלא זא ,נגָאז נעמ פראד גנאל נוא צרוק נגעװ
 -טנא יד רַאפ רעצריק סָאװטע נענַײז עיצקורטסנַאק רעוויסאּפ רעשיוויטקעידא
 לאלכיּב סָאד זיא יוזא זא ,כעלגעמ :עיצקורטסנָאק רעוויטקא נא טימ גצאז עקידנגעק
 ,נלאפ עלא ניא

 רעד ניא ,כארּפשקלָאפ רעד ניא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד .ןש
 רוטארעטיל רענייש

 יבמָאק יד נַײז לָאז עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ א ראפ נעמיס רעד ּביוא ,לעמרָאפ
 ,"נרעװ, טרָאװטַײצפליה מעד טימ טרָאװטַײצ קיטַײטאּב א נופ ּפיציטראּפ א :עיצאנ
 עוויסאפ לסיּב שּפיה א כארּפשקלַאפ רעד ניא נּבָאה רימ זא ,נעמוקסיוא נעק זיא
 ;נװיסאּפ א ראפ סָאד זיא סָאװ ,נקוקוצ רעּבָא כיז רימָאל .סעיצקורטסנָאק

 .וװ ,זא .א ,נרעוו נענורטנא ,.וװ נלאפראפ ,.וו נלָאװשעג ,נרעװ נדניוושראפ 1
 -רעד ,.װ נעקנוזעגנַײא ,.וו טמוטשנא ,.וװ נפָאלשנא ,נרעװ נגיוושנא .2

 גרעװ נטָאזעגוצ ,.װ טצאלּפעצ ,.װ טלּפאצראפ ,.װ טלגָאװראפ ,.וװ נריורפ
 .װ .זא .א

 גדנוצעגנָא ,.װ טצראוושראפ ,.וװ טנקירטעגסיוא ,נרעװ נסירעגסיוא .א3
 ,.וו טּפעלקעגוצ ,.וװ נדנוּבעגוצ ,.וװ נרָאלראפ ,.וװ נפרָאװראפ ,.וװ נּבָארגאּב ,.וו
 .װ .זא .א

 -עג ,.װ טעגראהעג ,.וװ טיהאּב ,.וװ טקילגאּב ,נרעװ טרעטאמעגסיוא 3
 טרענימעג ,.וװ טדערעג ,.וװ טרעטַײלעג ,.וװ טוּורּפעג ,.וװ טגָאזעג ,.וו נפלָאה

 -רעד ,.װ נעקנורטרעד ,.וװ נגרָאװרעד ,.וװ טעגראהרעד ,.וװ טּפָארטשעג ,.וו .
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 "האפ ,.װ טּבױטראפ ,.װ טנערּבראפ ,.וװ טקיטשרעד ,,וװ טיירפרעד ,.וװ טזייל
 ,וװ ,זא .א .וװ טמעשראפ ,.װ טרעטש

 ,װ .זא .א ,.וװ טרעהעג .וװ נסעגראפ ,.וװ טכאמעג ,וװ נפאשאב 4

 עמר ָאפ עװיטק א נייק סָאװ ,טייקכעלמיטנגייא יד נּבָאה ,2 ,1 סעּפורג יד
 ,נצעמע נדניושראפ :נגָאז טינ נעק עמ .נאראפ טינ לאלכיּב ָאד זיא
 -נעיײט ש ּפיט מעד וצ נרעהעג יז .װ ,זא .א נצעמע נגיוושנא ,נצעמע נענורטנא
 עליימעמ --;טטכעוט ניק טינ ,דנאטשוצ א רעּביא נּביג יז ,רעטרעװטַײצ עקיד
 ײז .נַײז טינ דײר ניק כיוא עמרָאפ רעװיסאּפ נײק נופ ָאד נעק
 ענעדנוּבעג א זיא'ס .שרעדנא טינ ,"נרעוו, טימ דנוּבראפ מעד ניא זיולּב רָאפ נעמוק
 ,("נפָאלשנא , ,"נדנווושראפ ,,) לייט נקיטַײטאּב נכעלרעדנעראפמוא נא נופ גנוצעזפיונוצ
 -ירעּפ ,--,"נרעוו, טרָאװטַײצפליה מעד טימ ,(55 ּפיציטראּפ א נופ עמרָאפ יד טָאה סָאװ
 רוטאנ יד נייטשראפ וצ יידעק ,(?+ייז טפור יקצעראז 'כ יװ ,'נּברעו עשיטסארפ
 -אּב נשיערּבעה א טימ סעמרָאפ עכעלנע נענָאמרעד נעמ פראד ,סעמרָאפ עניוזא נופ
 ערעזדנוא .לג .ד .א "נרעוו מעלענ, ,"נרעוו לצינ, ,"נרעוו לגלוגעמ,, : לייט נקיטַײט
 לײט נקיטַײטאּב נשידִיי א טימ רָאנ ,עירָאגעטאק עּבלעזיד זיא סָאד--2 ,1 סעּפורג
 ,נשיערּבעה א טָאטשנָא

 עּפורג רעד ניא לייט רעקיטַײטאּב רעד :אזא זיא 2 זיּב 1 עּפורג נופ קעליכ רעד
 55 "נלעװש , ,"נדניוש, : טינ טגָאז עמ ;רָאפ טינ עמרָאפ רעדנא ןייק גיא טמוק 1
 שעריױש נבלעזמעד נופ רעטרעװטַײצ נאראפ נענַײז 2 עפורג רעד ניא ,וװ .זא .א
 -נרעיוד יד גוַײװ ייז נוא .וװ .זא ,א נעלּפאצ ,נעמוטש ,נּפָאלש ,נגַײװש :(עמעט)
 .וװ .זא .א "ראפ, ,"רעד, ,"נא, נסקיפערּפ יד טימ .דנאטשוצ נּבלעזמעד נופ טײקיד
 טינ נעק עמ) עמרָאפ רעדנא נייק ניא רָאּפ טינ נלייש עקיטַײטאּב ערעזדנוא נעמוק
 גופ טַײטאּב א וצ ָאד טיג סקיפערּפ רעד .(.וװ .זא .א ,גַײװשנא כיא ,נגַײװשנא ; נגָאז
 .טײקנעגטענּפָא ,טײקילָאמנײא

 עויטקא נא כעלגעמ זיא ("נרעװ נפלַאהעג, :צוכ) 33 נוא א2 סעּפורג יד ניא
 -אּב ,נדניצנָא ,נענעקירטסיוא ,סעּפע נסַײרסױא :כיוא וויטאזוקא נא טימ עמרָאפ
 ,נוויסאּפ ָאד נּבָאה רימ זא ,נסייה סָאד נעק נייכעּב .וװ .זא .א נצעמע נענעגראה ,נקילג
 עקיזָאדיד טצינ עמ סעיצאניּבמָאק ערעסָאװ ניא ,יוזא יװ ,וצ רעּבָא כיז רימ נקוק
 נויסאּפ נייק טינ זיא סָאד זא ,רָאלק טרעװ יװא ,כארפשקלָאפ רעד ניא סעמרָאּפ
 אזא ,רעגיײטשא .א3 עפורג רעד ניא סָאד נעמ טעז רָאלק .נעניז נכעלטנגייא ניא
 ;צאז

 כא נײלא לַאמא ּבָאה כיא ;עגאל רערעסעּב נײק ניא טינ לָאמא נעװעג כיוא ניילא ניּב כיא (8

 נרָאװעג טצרא װש ואפ ;נרָאװע ג נסיועגסיוא גונעג כױא ,לרעַײרד א וצ טלכיײמשעג
 .(א"ש)

 ,עװקסָאמ ,"קיטאמארג עשיטקארּפ, נַײז עז .גנונעכייצאּב סיקצעראז 'כ טױל -- ,"טנאיראווניא , 6

 ,127 ,81 .ז ,1
 .וװ .א 81 ,80 טרָאד 4

 טנָאמ יוג רעד, :נענופעג כיא ּבָאה ניקצעניל אֹּב ."נרעו נלָאװשראפ, :נגָאז כָאנ נעק עמ (=5
 זיא גנונעּפָאה עטצעל יד, :נענופעג כיא ּבָאה נצערעּפ אּב ."גראּב א יװ טל ע װש וא עלָאגא-ראכס

 בר ָאװע ג גדניװ ש ראפפ גענַײז .,.לגילפ יד, :כױא רעּבָא ,"נדנּוװשואפ
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 .(קעראמ-גרוּבזניג) טנעקרעד כיד ּבָאה כיא רעדיײא נר : װעג נרָאל וא פ כיא א רעסעב (4

 ..(659 או ,נײטשגרעּב) גריול ראפ נרערו טיגרָאג לָאז טלעװ רעד ניא.,גריווװשעג טָאה (85

 : . טלָאװ; ,"נפראוראפ לָאז עמ, ,"נָא מיא טדניצ עמ, :נגָאז טינ נעמ געק ָא
 / בופ נקירדסיוא עלא יד .װ .זא .א 'נדנוּבעגוצ מיא טָאה עמ, ,'נרָאלראפ כימ

 -סיױא, :נעניו מענעגָארטעגרעּביא בניא שידִיי ניא נעמ טצונ עּפו
 .גדַײלנַא :יװ טוג יוזא א "וו בא רגאפ- "נרעוו טצראוושראפ, ,"נרעוו נ

 "האפ סָאװ ,עּבלעזסָאד זיא "נרעוו ר ,".יוו נדנוּבעגוצ, ; גרעוו }
 / -ָאמאמ ,נכעלטנגייא ניא .נציהעצ כיז ,נסאקעצ כיז טסייה--".וו נדנוצעגנָא, -
 | :צאז נכעלנעזרעּפמוא נא ניא ,טגָאזעג עמ טלָאװ ,נעניז נקי

 ,(טכיל א) נדנוצעגנָא טָאה עמ (7
 ,(כאז א) נפרָאװראפ טָאה עמ (8
 ,(גנונעפָאה יד ,כאז א) נרָאלראפ טָאה עמ (9
 ,(מיוּב מוצ דרעפ א) נדנוּבעגוצ טָאה עמ (0

 ,ו .זַא ;

 .גרָאװעג נדנוצעגנָא זיא טכיל א (1

 .גרָאװעג נדנוּבעגוצ זיא דרעפ א (2



 .(?6 וו .זא ,א

 :טינ עדאווא נוא

 .מענייא (כרוד) נופ נרָאװעג נדנוצעגנָא יא טכיל א (23

 .רעסַײמש מעד (כרוד) נופ נרָאװעג נדנוּבעגוצ זיא דרעפ א (4

 וו ,זא .א

 נלייט עקיטַײטאּב יד ניוש נעמ טצונ טרָאד שטָאכ 33 עּפורג טימ זיא עּבלעזסָאד
 :נעניז נכעלטנגייא רעייז ניא "נרעוו, טימ נעגנוצעזפיונוצ יד נופ

 .(א"ש) נרָאװעג טרעטאמעגסיא רע זיא רעטלע רעד פא (5
 .(2296 גט ,בייטשגרעב) רעטלע רעד פא טקילגאּב טרע װ סָאװ ,כעלײמ מעד זיא טוג 6
 .(ו"פ) מינָאס ענַײמ נרעװ נלָאז טעגראהע ג 7
 .קעראמ-גרוּבזניג) טיונ ראפ ,רעגנוה ראפ גרעװ טיהאּב לָאז עמ (8
 ,(448 א ,נײטשנרעּב) גפל ָאהע ג גײלא נעמ טהע װ ,מענעי פא סטוג טעּב עמ זא (
 ורנוא פא טגָאז שערדעמ רעד סָאװ ,ענעגײא סָאד נרָאװעג טגָאזעג זיא מיא פא 0

 .(א"ש) נדִיל
 .(שינעשטניװ : ו"פ) !גרָאװעג טגָאזעג רימ פא (1
 נגָארטראפ צלא נעק שטנעמ רעד סָאװ ,מעד טימ נרע װ טװּורּפע ג טינ לָאז עמ 2

 .(2358 .אנ ,גייטשנרעּב)
 -ַײלע ג טינ נענעק סעמָאשענ רעטנויוט ,רעטנזיוט נוא ,מענעג ניא נרִיי כעּבעג נדַײל יז כרוד (3

 .(א"ש) גרע װ טרעט
 -ר אפ טינ עלילָאכ לָאז רענַײז עטאט רעד וא ,טסַײלּפעג טוג ניוש כיז טָאה 'הּבר אבתכ, רעד 4

 .(א"ש) גרעװ טמעש

 טביוט ראפפ נעמ נעק ,גגָאלש נָא נּבײה סרעגייז יד נוא ,פלעװצ רעגיזא טמוק סע זא 5
 ,(א"ש) גר ע וװ

 .(א"ש) גרָאװע ג טרע טש אפ זיא עכמיס יד 6

 .װ .זא .א

 רעצעמע זא ,טנימעג טינ זיא ַאד .נויטקא עטרעקעגרעּביא נייק טינ זיא סָאד
 -ראפ ,נרעטַײל ,גווורּפ ,נגָאז ,נפלעה ,נטיהאּב טעװ ,טקילנאּב ,טרעטאמעגסיוא טָאה
 טָאה :נגָאז וצ ָאד כעַײש טינ זיא'ס נוא ,.װ .זא .א ,נרעטשראפ ,נּביױטראפ ,נעמעש
 עוויסאּפ ניק טינ יא סָאד .װ .זא .א נענעגראה לָאז עמ ,טרעטאמעגסיוא מיא נעמ
 -יטקא נא ניא טרָאװטַײצ נּבלעומעד ניא טקעטש סָאװ ,צכעוט מעד ראפ עמרָאפ
 -ארטסּבא זיא סָאװ ,נעמיס א ,דנאטשוצ א נּביושאּב זיא ַאד--:עמרָאפ רעװ
 םענייא טָאה סָאװ רעדָא רעװ ,סנייצלא .רעוט מעד נוֿפ ,צכעוט מעד נופ טריה
 זיא רע סָאװ ,ָאד זיא קיטכיוו -- ;.וװ .זא .א כעליימ מעד טקילגאּב ,טרעטאמעגסיוא
 ' .װ .זא .א טקילגאּכ ןיא כעליימ רעד סָאװ ,טרעטאמעגסיוא

 : טרָאװכירּפש מעד ניא "נרעוו נּבָארגאּכ, עמרָאפ יד 6
 .(2131 וא גנייטשנרעּב) "נרע װ נב ָאר ג אב, מוטעמוא נעק עמ--,דרע מוטעמוא זיא דרע
 נוא נעגיז נכעלטנגייא ניא גרעוו נּבָארגאּב :ליּפשטרָאװ א גאראפ זיא ָאד סָאװ ,ראפרעד כעלגעמ זיא

 טזָאל סָאװ ,רענייא טגָאז יוזא, :סיוא סָאד טשטַײט נייטשגרעּב. א .כיוא גרעוו טצראוושראפ גופ געניז ניא
 ,"גרעװ טעװ מיא סיוא סָאװ ,טינ טסייװ נוא נכוז וצ עסָאנראּפ מייה רעד גופ קעוװא כיז

 :נעמ טגָאז נעניז נכעלטנגייא ניא *נּבָארגאּב, פא
 ,(437 6 טרָאר) גייטשפוא טינ מיסיימאה-סעיכט בײק נעמ נעק ,טײהרעקירעּבעל טּבָא רגאּב עמ וא
 יה .זא .א "נּבָארגאָּב טרעװ עמ זא, :טינ

82 



 א א 33 נוא א סעּפורג יד ניא א שיטקאפ ָא ָאד נּבָאה רימ ,טסייה סָאי יו
 / טעגראהעג, ,"נרעו טרעטאמעגסיוא , ;2 נוא 1 ניא :

 .--,גפירגאּב עטנעָאנ נעמענ נלָאז רימ ּביוא -- ,.וװ .זא .א "נרעװ טמעשראפ, ,"נדַ
 "נרעװ שעיוװעמ, ,"נרעװ גערענ, ,"נרעװ ערָאכ, :סָאװ ;עּבלעזסָאד ָאד זי

 .,"נענעגראה, ."נרעטאמסיוא , נופ סעמרָאפ עוויסאּפ 'עכעלטנגייא ניק טינ .וװ .ז
 -טַײצ עקיזָאדיד טימ נקירדסיוא גלעוו טעװ עמ ּוװ ,טרָאד .װ .זא .א ":עמעשרא
 נגָאז סָאד נעמ טעװ ,נעמיס ניק טינ ,דנאטשוצ ניק טינ ,צכעוט א רעטרע

 :רעוויסאּפ נייק ניא טינ ,עמרָאפ דע װיטק א נא

 ,טרעטאמעגסיוא מיא טָאה עמ 5
 ,טקילגאּב מיא טָאה עמ (6
 .עכמיס יד טרעטשראפ (רימ) טָאה עמ (6

 א נָא .ה .ד ,נצאז עכעלנעזרעּפ-טמיטשאּבמוא מוטעמוא ָאד מענ ביִא .װ .וא ;
 :וויסאפ נייק נגָאז טינ עדאווא נעמ טעװ טקעיּבוס א טימ .טקעיּבוס נטערק

 .װ .זא .א מידימלאט יד גופ נרָאװעג טרעטאמעגסיוא זיא רע (095 = =
 .נװיסאּפ-יומע ק :כיא פור סעפורג ירד עקיזָאדיד נופ נעגגוצעזפיונוצ יד

 .יללרעייווצ נַײז נענעק 4 עּפורג רעד נופ רעטרעווטײצ טימ סעיצאניּבמָא

 ;סעּפורג לרד עטשרע יד ניא סָאװ ,עּבלעזיד (1
 :רעגייטשא ,נוויסאּפ עכעלטנגייא (2

 א ראפ עליכטאכעל גרָאװע ג נפ א ש אּב זיא סָאװ ,לטנעה טנקיוטעגסיוא גיילק א . , . (107

 ,(א"ש) סעוװָאדעגנ נטעּב פא

 (א"ש) !נרעװ נפאשאּב רימ לָאז נעּפ נוא טניט א (108

 : ;גָאז טינ כיז טוָאל אד ,נעמיס א ,דנאטשוצ א נּבירשאּב זיא לאפ נטשרע נג
 טסײה ,ערעדנא טימ רענייא כיז טפאש לאפ נטייװצ ניא ,"נפאשאּב טָאה עמ
 ריא טלָאז, :נגָאז לאפ גטשרע ניא יװ רעכיג ניוש כיז טזָאל ָאד נוא ,גוט סעּפ
 ,"נפאשאּב רימ נעמ לָאז , ."נפאשאּב
 : "נכאמ, טימ עבלעזסָאי
 טכ אמ ע ג זיא סָאװ ,רעכעּב-טעדָאה מענרעּבלז נטלא נטימ לּפמעל-עקענאכ ענרעּבליז סָאד (ע0

 .(א"ש) גַײװצ נסיורג א פא לּפע נא יװ גרָא

 ו .גרָאװעג טכאמעג ננעווטענַײד גופ טינ זיא סָאד (11
 סָאד, :עמרָאפ רעוויטקא נא גיא ענעגייא סָאד נגָאז נעמ געק לאפ גטייווצ ניא

 נעמ טבַײרשאּב ָאד :טינ--לאפ נטשרע ניא ,.װ .זא .א "טכאמעג טינ נעמ טו
 .װ .זא .א צכעוט גייק טינ ,נעמיס |

 :יװ סעיצאניּבמָאק עניוזא
 .(ר"פ) גרָאװעג נעעזעג טינ ,טרעהעג טינ זיא סניזא 1

 סָאװ ,ּפיט גבלעומעד נופ סעלומרָאפ עקידנעייטש יװ נטכארטאּב נעמ נ
 :טינ טגָאז עמ סָאװ ,רימ נּבָאה נעמיס א .סעפורג ללרד עטשרע ער

 .נעעזעג טינ ,טרעהעג טינ טרעװ טניוזא (2 :



 א ;טּבַײרש א"ש
 .טינרָאג סָאד ט עז עמ סָאװ ,ניושראּפ מענעטלעז א סעּפע יװ ,טכארטאּב כימ נּבָאה (ייז) (3

 געגנילק טינ טעװ עס מערָאװ ,כיוא וויסאפ א ראפ נטלאה רעּבָא סָאד נעק עמ
 :נגָאז לָאז עמ נעװ ,שלאפ

 ינעעזעג טינ ,טרעהעג טינ געמ טָאה סניווזא 4
 :טּבַײרש א"ש
 .נעעזעג טינ לָאמניײק כָאנ נטרָאד סעכלעזא טָאה עמ (5

 עטשרע יד) נװיס אפ-יומעק נופ עּפורגיגנאגרעּביא נימ א זיא 4 עפורג יד
 ָאד נעק עמ סָאװ ,נימ מעד נופ נוויסאּפ יד .נוויסאפ עכעלטנגייא וצ (סעּפורג ירד
 רעּבָא .עכעלטנייװעג ניק טינ ,(עכעלטַײהנגעלעג) עלענָאַיזאקָא נענַײז--,נרעה
 ,עיצקורטסנַאק (רעוװיסאּפ-בלאה) רעוויסאפ רעד ראפ ריט א ניוש טנפע עפורג יד
 ניא עיצקורטסנָאק עוויסאפ-בלאה עטנאקאב יד סָאװ ,וועגא כיז טמענ נופרעד גוא
 .עלופ יד יװ ,טכעלש יוזא טינ טגנילק כארּפשגנוטַײצ רעד

 רעד ניא סעַיצקורטסנַאק עוויסאּפ עכעלטנגייא יד נופ דלעפ סָאד זיא סיורג יו
 טניפעג נטראסנדער נוא רעטרעװכירּפש 3993 סנייטשנרעּב .א נשיווצ ? כארּפשקלַאפ
 -ראפ ניײא נײק ,עיצקורטסנַאק עװיסאפ עלופ נײא ניק טינ נעמ
 .עטלע טש

 :טקרעמאּב כיא ּבָאה סעיצקורטסנַאק עויסאפ עבלאה
 ,(698) נרעװ נע מונע גוצ זומ ,טיג טָאג סָאװ (6

 .(מיא טצנימ עמ ּוװ .ה .ד ;962) נגָאלשעג טהע װ רע ּוװ ,טרָאד טליג נשָארג רעד 1

 .1721) נרע וװ גסע ג רא פ זומ נטיוט א ניא (8

 .(2408) טיירּב ועד ניא טינ רעּבָא ,גנעל רעד ניא טנכעיוע ג רָאנ טוע װ עכָאּפשימ (9

 ליוא םנ, 12438) עגולק יד נשיוצ טננכערע ג כיוא ורע טרעװ ,טגַײװש ראנ א זא (0

 .(28 ןז"י ,ילשמ ."בשחי סכח שירחמ

 עכעלטנגייא זיא סָאד יצ ,רעכיז נגָאז וצ רעװש עליפא זיא 120 נוא 119 גגעוו
 .עּפורג-סגנאגרעּביא רעד וצ ייז נרעהעג רעכיג .נוויסאּפ

 נופ יז נענעק רימ סָאװ ,ּפיט מעד נופ ,װיסאּפ-יומע ק זיא עקירעּביא סָאד
 :סעּפורג ַײרד ענעּבירשאּב רעִירפ יד

 .(995) םיריש יד טע גראהע גסיוא נרע װ ,טרענוד סע זא (1

 .(3264) טקיט שרעד דניק סָאד טהע װ נרעטראוו רעד נוא נרָאטעּפמיק רעד גנשיווצ (2

 .נלאפ עניוזא עכעלטע עטלייצעג כָאנ גוא
 כארּפשגנוטַײצ רעזדנוא ניא זיא וויסאּפ רעד זא ,נעעועג רעירפ ניוש נּבָאה רימ

 עכעלנעזרעפ-טמיטשאּבמוא רעדָא ,עכעלנעזרעּפמוא ניא טפיוהרעד ,טּבילאּב רעיײיז
 טקעיּבוס רעשיטאמארג רעד טלָאװ עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעד ניא ּוװ ,נטרָאד ,נצאז
 150 סנטסקינײװ טלַײצעגנָא כיא ּבָאה נענייטשנרעּב .א אֹּב ."נעמ, ,"עמ, :נעװעג
 טימ נגָאז טנעקעג יז נעמ טלָאװ שיטאמארג לעמרָאפ סָאװ ,רעטרעװכירּפש עניוזא
 יז טגָאז עמ ,(נלאפ עקירלפייװצ ניק טנכערעג טינ) עיצקורטסנָאק רעוויסאפ א
 :רעגייטשא ,טגָאז עמ .װיט קא רעּבָא

 ,(3166) וועלעק --נטכעלש א ניא רעזאכ נעמ טפור נגראק א (3

 ."מירייזאכ נפורעגנָא נרעװ סָאװ, :טּבַײרש 31 ,אפ נופ רעטװװא רעזדנוא יװ טינ
 :רעטרעוכירּפש עניוזא וצ נקוקוצ כיז רימָאל
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 0 2 טינ מיסיימאה-סעיכט יי נענעק ענעּבָארגאּב יד :צאזטּפיוה ניא סָאװ טי
 / ראפ .רעּפאכ רעד טינ ,וװענאג א זיא רעטּפאכעג רעד ; רעּבערגאּב יד טינ ,נייטשפו

 :נגָאז וצ רעכַײלג גזיוועגסיוא ָאד טלָאװ עירטעמיס רעשיטא מא מא

 ..גּבָארגאּב טרעװ (סָאװ ,רעד) עמ זא (4 /
 ..טּפאכעג טרעװ (סָאװ ,רעד) עמ זא (5

 עמ יוװ יוזא ,צאזַײּב ניא טקעיּבוס נשיטאמארג א "מיא , נוא "מערָאװ , מעד

 :עמרָאפ רעוויסאּפ א ניא עּבלעזסָאד נגָאז .ה .ד ,צאזטּפיוה ניא סָאד טנ
 ..נטָארטעצ טרע װ מערָאװ א זא (6
 ..טײזעג טינ טרעװ רע ּוו (2

 עוויסאּפ טימ טיהעג רעייז ןיא כארּפש עטדערעג יד :יוזא טינ רעּבָא טגָאז

 .סעֶיצקו
 סקעראמ נוא גרוּבזניג ניא .רעדילסקלָאפ יד גיא רימ נעעז עּבלעזסָאד כעדעג

 :עיצקורטסנַאק עוויסאּפ עלופ 1 נענופעג כיא ּבָאה (נרעמונ 375)

 .טמעשראפפ גרָא װע ג כיא ניּב עילימאפ רענעגייא גופ (128 =
 .(307 .נ) טדמערפראפ גרָאװעג כיא יב רעדורּב מענעגייא נופ

 : סעיצקורטסנָאק עוויסאּפ עּבלאה 2 נו
 ,טכא כעלטכיל נעמ טשטנעּב עקענאכ 1
 .(39 אֹ) טכא מע ג סעקטאל עטוג נרעװ ראפר

 ,טכיל ענעסקאוו געמ טכאמ רעּפיקמָאי ווערעי
 .40 א) טכיועג על א נוע װ רעפיקמָאי נופ גָאט מעד 1

 :רעהא כָאנ רעהעג רעש ק

 ,גרָאװע ג גּבירט אפ כיא ניּב ענידעמ רעדמערפ א ניא (
 .(310 או) גרָאצ רעד נעמוקעג זיא גיילא טָאג

 רעדָא ,נַײז נּבירטראפ נופ דנאטשוצ א נעמ טלָאמ יצ ,רָאלק טינ כָאנ זיא
 רעדנא נא ניא מערָאװ ,"נּבירטראפ כימ נעמ סָאה  :נגָאז טנעקעג ַאד ש

 .,מארג א נָא לאלכיּב זיא זרעפ רעד ּוװ ,מארג מוצ טינ סָאד פראד עמ |

 .(309 גנ) "נּבירטראפ זדנוא נע מ ט ָא ה רעפרעד יד נופ.

 רעד נגָאז וצ טאהעג ,כעלגעמ ,טָאה 131--128 יװ סעיצקורטסנָאק עניוזאו
 ;עיצקורטסנָאק-כעּבענ אוא ,רעגייטשא ,רעגניזסקלָאפ רעד כָאד טכאמ-

 .רעפיוק א דִיי רעדעי טרעװ סעִילא יד נופ נוא (3

 :רעירפ זרעפ א טימ נעמארג סָאד פראד רע
 .(40 א6) רעפיוש נעמ טזָאלּב טְנָאשאתמ

 .(סעּפע נופ :טינ ,סעּפע פא רעפיוק א נַײז א טגָאז עלי



 .סָאד נעעז רימ יוויוזא ,וויטקא טּבַײלּב עיצקורטסנָאק יד ּוװ ,צאז א
 יִל ..נעמ טכאמ ;"טכיל נעמ טשטנעב;) 130 ,129 ניא נזרעפ עטשרע

 אה ןיא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ עלופ יד זא ,נעקנעדעגראפ ,וועגא ,רימָאל
 ,"נופ , טימ טיוּב

 רעניש רעד ניא סעיצקורטסנָאק עוויסאפ טימ סָאד טלאה יװ א
 ?לרוטארעט -) !

 .ּבָאה (6/(גגיוּב קורד 7) "עשטאילק, סמירָאפס-רעכיומ עלעדנעמ יא
 א ! רעקיטכיר .סע;צקורטסנַאק עוויסאפ עלופ עקידלפייוצ 2 :נענופעג כיא
 :נצאז 2 ניא עיצקורטס

 : גרָאװעג טרעקעגרעּביא ײז כרוד זיא כעליימ נייא טינ ,צנירּפ גייא טינ (5

 : ,(23) דרעפ א גיא ,ּפאצ א

 טרעקעגרעּביא ײז כרוד כעּבענ נענַײז טעטש עצנַאג ,רעפרעד עצנאג (6

 .(טרָאד) (:8 פָאש סעדערעשט ניא גרָאװ

 ם ניוש ּבָאה כיא ."כרוד, עד רעּביא סע;צקורטסנָאק יד גענַײז קידלפייווצ
 ןַײװ וצ פא כַארּפש-סקלָאפ רעד ניא טליג "כרוד, זא ,טנָאמרעד לָאמ רָאּפ א
 ,"כרוד, מעד קידנעטש יוזא כױא טצונ עלעדנעמ ;סעּפע נופ עּביס א ,גַײצעג
 ז נופ סָאװ ,רעכאמנצנוק עצראוש יד נופ טדער רע ּוװ ,קיטש רעּבלעזרעד
 לד נגעוו עזארפ אזא יז נשיװצ רימ נעניפעג ,136 ,135 נצאז יד ָאד כיא גנערּב
 ;כאז רעּבלעז

 לּבלעק א ,וק א נרָא װע ג ײז כרוד זיא עקלאטסאּב ניײא טינ ,נסעצנירּפ נייא טינ (7

 א ,טנוה ַא נרָאװע ג ײז כרוד זיא פארג נײא טשינ ,צערָאּפ ניא טינ ;כעּבענ גיצ
 ,(29 (טרָאד) רעּב

 רעַײז (טימ) רעּביא) ,ייז רעּביא :טניימעג זיא "כרוד , טימ זא ,רָאלק זיא ָאד
 .םָאד טניימ טע;צקורטטנָאק עויסאּפ יד ניא וא ,כעלגעמ זיא נייכעּב .(נצניק
 ) גיא ,ּפאצ א ניא נרָאװעג טרעקעגרעּביא נעמ זיא ייז רעּביא , ;יוזא כיוא עלעד
 :עמעכס רעד טיול ,נצאז עוויטקא עטרעקעגרעּביא זיא סָאד טינ ,"פָאש סעדערי

 | ניא טרעקעגרעּביא יז נּבָאה טעטש עצנאג ,רעפרעד עצנאג (6
 .פָאש סעדער

 גַײמ .סע;צקורטסנַאק עוויסאּפ-יומעק זיא סָאד זא ,נעמוקסיוא נעק נייכעּב == |
 צאז) דילסקלָאפ ניא נעעזעג נּבָאה רימ יװ ,סָאװ ,טקיטכעראּב כָאנ זיא ערָאש
 "עוטסאפ יד נעמ טױב ,128 .6) עפוג נעלעדנעמ אב געז דלאּב נלעוו גוא

 ,"כרוד , טימ טינ ,"נופ, טימ עיצקורטס -

 .עבינָאיניא עשירִיי ראפ טאָיראסימָאק מאּב גנולײטּפָא-סגנודליּב גוא -רוטלוק גופ עּבאגסיוא (7
 .סעִיסיוא טנזױט 40--רעטַײװ נוא ָאד כיא נכער נגיוּבקורד א ,1918 גרוּב

= 

 רטסנָאק רעבלע זרע ד ניא נעלעדנעמ אּב רָאפ נעמוק נצאז ייװצ עקיזָאדיד (65
 .(18 .ז ,1873 ,ענליװ) ,"עשטאילק. רעד נופ עּבאגסױא רע טש וע רעד ניא גוש

 .18 .ז עּבאגסיוא רעטשרע רעד ניא כיוא טייטש יוזא (9

 סא עשא : : ן שי 14 ָּ א
 ט יד שיש ו מ ( ו :
 "עי תל שיער א עא 1; טא 1



 : .נקרעמאב טיצ (כיד) לָאז רענייק |
 :רעגייטשא ,סעִיצקורטסנָאק עוויסאפ עּבלאה 4 כָאנ רימ נעניפעג "עשטאילק ר ועד גיא
 קורדעגּפָא רעדײסעק נלָאז סעסַײמ ענַײז זַא ,רעײז כיז טסולג טנַײרּפ עטוג ענַײז עלא (139

 45 גרעװ טפיוקראפ

 : .(114) סענָאקאט עטוג גרעװ טכ אמעג לָאז נָא טנַײה נופ 0

 - ּבויסאפ-ימעק נענַײז "נרעו, טימ נעגנוצעזפיונוצ עקירעּביא יד .לג .ד .א
 "נרעו טכאדעג טינ, ,"נרעו טקעלּפטנא, ,"נרעוו גריוּבעג , ,"נרעוו נעקנירטרו

 .ביא נטלָאּפשעגרעּביא ?עּברעװ רעכראדראפ-ּבלאה נוא רעטמירקעגסיוא רעטלא נא נּבֲעַל (11
 .17 .ז) "ררעפ נעײטש ,וענוד א נופ לָאמא טפלעה

 .טָאה רענוד א סָאװ :רעדָא ,נרָאװעג נטלַאּפשעגרעּביא לָאמא זיא סָאװ :.ה .ד -

 ,טפלעה רעד פא גטלָאּפשעגרעּביא לָאמ

 :סעיצקורטסנַאק עוויסאּפ עּבלאה 2 נוא

 א פא יװ כָאנ רעמ כיז טרעדור סע נוא נטפעשעג ליפ רעײז טכאמעגּפָא טרעװ טרָאד (6
 ' ,(35 .ז

 / וטינ סָאװ ,מיכוריש ענימ עכלעזא נסָאלשעג טּפָא רעײז כיוא טרעװ טרָאד (4
 ; .(41) נג 7

 .טסילש טרָאד ;נטפעשעג ...ּפָא גע מ טכאמ טרָאד ': נגָאז טנעקעג טלַָאװ ע
 ,מיכודיש

 - .קידלפייווצ רעדָא נוויסאּפ-יומעק נענַײז "נרעוו, טימ נעגנוצעזפיונוצ עקירעּביא יד
 / געניפעג (*נ(גגיוּב-קורד 9 ו .ּב) "דיראי מענופ, סמעכיײלא-מעלָאש ניא

 0 ;וויסאפ גלופ 1
 ,רערגיק ענײלק נטיהראפ וצ פא לטימ-סגנורעכיזראפ מוצ לָאקמערױק נעמונעג כיז טָאה עמ (1 :

 / .(61./ "טנוה מענעגושעמ א נופ נרָאװע ג נסיּבעצ ,עלילָאכ ,רעצעמע זיא

 :נגָאז טנַאקעג נעמ טלָאװ ָא
 65 טנוה רענעגושעמ א נסיּבעצ נצעמע ,עלילָאכ ,טָאה רעמָאט (4144/ |

 ."לארטנעצ. נופ עּבאגסיוא ,"עלעדנעמ, גאלראפ ,או .ּב ,"קרעוו עלאע ,עּבאגסיוא עטצעל יד ( 1

 .1924 ,עשראוו ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ
 ;יװ ,צאז אזא עיצקורטסנָאק רעוויסאפ ניק ראפ טינ טלאה כיא 2

 נופ זיא רע לַײװ רָאנ ,מיסוס ענעּביױהעג יד נופ רָאג לָאמא נעוװעג זיא (ררעפ א) רעצנעט 15
 "יד גיא מיא וצ גלאפעגנַײרא רע זיא ..מִיאלגאר יד םא גרָאװעג טּפאכע ג גיוא טוג א

 ,גַײר
 :נגָאז טינ נעמ נעק ָאד מערָא
 ,מיאלגאר יד פא טּפאכעג מיא טָאה גיוא טוג א 4

 ,מַיאלגאר ענַײז טּפאכעג מיא טָאה גיוא טוג א
 / -עג םיא טָאה גיא-טוג א, :טינ ,"גיוא-טוג, א טּפאכעג טָאה רע :נעמ טגָאז "גיוא טוג, א



 רעוויסאּפ רעשיוויטקעידא ,רעטלעטשראפ א טימ נצאז 3 ָאד נעניפעג רימ

 : עיצקורטטנָאק

 נפ גוש לטיג עּבאּב רעד נופ טהריפע ג ,דראּבמָאל נימ א נעװעג זיא סָאד 46
 ,(239) גנאלנרָא

 :נגָאז נעק עמ

 יו .זא .א טריפעג (מיא) טָאה לטיג עּבאּב יד סָאװ (6

 בּבירש עג ,לװירּב א ענעשעק רעטַײװ א נופ צעגרע נעמוקאּבסיורַא ...עלָאגעלאּב רעד טָאה (7
 .(123 .ז) שטיװָאניּבאר לסינ רעדורּב נַײז וצ סקיװעװ מעכָאג נופ

 ;רעדורּב נַײז וצ נּבירשעג טָאה סקיװעװ מעכַאנ סָאװ ;נשטַײט סָאד נעק עמ)

 יד נטַײטאּב כיֹוא ָאד רעּבָא געק (כָאנרעד טייג סָאװ ,"וצ, מעד רעּביא) "נופ, רעד

 .(ס1 עיציזַאּפערּפ

 א נעּבער מענופ נַײז רעדיײא ,טלעג-עקענאכ סָאד נעּבער מעד נליפשראפ וצ רעסעּב (8
 .01 ז) רענעסימשעג

 : ויסאּפ נגָאז טנָאקעג טלָאװ עמ
 ,נעבער מענופ נרעוו וצ נסימשעג רעדייא (8

 ;וויטקא נוא
 ,נסיײמש (כימ) לָאז עבער רעד רעדייא (8

 נעמ נעק עלא טימ טינ רעּבָא ,נוויסאּפ עבלאה 20 נגעקא ָאד כָאנ נעניפעג רימ
 . נוויסאּפ עכעלטנגייא נענַײז ייז זא ,נַײז רעכיז

 (66) רעטרעװ רָאּפ א טימ נרע װ וצ טנָא מרע ד טנירראפ סָאװ ,ידנימ עּבאּב יד (9
 ײלרעלָאק טכוזעג נעמ טָאה ,טלָאװעג כיז טָאה גליּפש נוא טלעג ניק נעװעג טינ זיא'ס זא גוא 0

 טעװיּבָאד טעשָאּפ כיז טָאה סע רטװ ...עֶקשוּפ סענלאּב רעיימ 'ו וצ טלּבירגרעד כיז טָאה'ס רעװ ..,נגעוו
 .(61) מידָאכּפ עטסערג יד טימ נרָאװע ג נוטע ג זיא גניוצלא סָאד גוא ...עלעטַײּב סנטאט מוצ

 .125) גרע װ וצ גביר שאּב נענידראפ יז -- כעלדרעפ יד נוא (1

 ַײּברעד רָאנ פראד עמ .נוויסאּפ-ימעק זיא (80 אּב) עקירעּביא סָאד ,וװ .זא ,א

 .סעיצקורטסנָאק עוויטקא 2600 רעּביא פא כיז נפערט נוויסאּפ לָאצ עקיזָאדיד : נגָאז

 .קורד 8 אּב ,'קרעװ עלא, נופ וװ .ּב) כוּב טייװצ א סמעכיײלא-מעלָאש ניא
 :וויסאּפ נלופ 1 נענופעג כיא ּבָאה (=* נגיֹוּב

 גּבירש אּב נוא רעדנוזאב צנאג נרע װ טל ײצ רע ד לָאז עטכישעג עקיזָאריד ַײדעק זיא'ס (2
 .175(54 .ז) "לדנעּפ רעַײא כרוד נורע װ

 ;נגָאז טנעקעג טלָאװ עמ
 .(עטכישעג עקיזָאדיד) נּבַײרשאּב יז לָאז לדנעּפ רעַײא נוא (2

 .עיצקורטסנָאק עשיוויטקעידא ,עטלעטשראפ יד כָאנ טניפעג עמ

 .(86) גגיצ יד נופ טעזיוגעגמורא ,טעקאנ ,לױה גענַײז טנעו יד (3

 רנאטשוצ א טלָאמ רע :יוזא צאז מעד נייטשראפ נעמ פואד נײכעּב ."מ;אלגאר יד פא נרָאװעג טּפאכ
 סצ הָצקמסחס "גיױא טוי א נופ, ;ס עיציזָאּפערּפ יד ָאד זיא "נופ, ;(צכעוט נייק נופ וויסאּפ נייק טינ)
 ,"מיאלגאר יד פא גרָאװעג טּפאכעג זיא רע. סָאװ ,דנאטשוצ רעד גרעצנעט אּב נעמונעג כיז טָאה 8
 .מיאלגאר יד פא גרָאװעג כאווש רע זיא גיוא טוג א גופ :סָאװ ,כערעעּב ,עּבלעזסָאד זיא'ס

 עטיור יד, :נַײרא טייג טרָאד .1925 ,ענליו ;"ניקצעלק .א .ּב נופ גאלראפ רענליו, עּבאגסיוא (3
 ."טכאנ גייא טנזיוט נופ סעסַײמ , ,*םַיָאגושעמ.. ,"כעלדִוי

 .1915 רָאי סָאד גּבירשעג ,"טכאנ נייא טנזיוט נופ סעסַײמ, יד ניא (4
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 / נעק נצרוק ניא סיצמאט רעד ...נצרוק גיא סיצמאט מעד רָאנ נּכעגרעּביא א כיא ,גונעג זיא'ס (5
 .(21--226) רעטרעוװ ייווצ ניא--,מירָאװד עשיולשיּב ,ריא טגָאז יװ ,נֵרעװ נּבעגעגרע
 22 גטָארטע צ וע טוע װ !נײלא נזָאלרעּביא מיא כיא לָאז ?נעמ טוט סָאװ (5
 װָאר מעד --- נקשאמ א זדנוא אּב נעמונעג רע טָאה (עיצוּבירטנָאק רעד ּפא) שינערָאװאּב א ראפ (6
 ,גנירצלא נלעטשוצ טינ מיא גלעװ רימ נוא ָאש פניפ יד נײגסױא טעװ מיוק ...װָאר ענָאיזאק מעד

 158 .ז) גסָאשע ג ײז נרע װ --נלאפראפ זיא ,טרערָאפ רע סָא

 .גוויסאּפ-יומעק זיא עקיד
 עּבלאה נופ נענופעג כיא ּבָאה (55 (נגיוּבקורד 8) "גנאגּפָא סנָאסלעגרעּב .ביאה =

 8 .ז) קיטראפ גרעװ נשאלאש א סרעמאה ...זַײװסערװש טלעטשעגפוא נ

 נופ טנאקאּב ניוש זדנוא זיא סָאו ,עיצקורטסנָאק יד כיוא נעמ טפערט ָאד

 :עמרָאפ רעטלקיװעצ א ניא רָאנ ,(153 ת9) נ'
 .בעגַײז סָאװ ,כעלמייּב עגנוי יד טימ סאג קע ניא כעלעמאּפ נאד טלקָאש ...לטפול א 41
 .(54 .ז) נעלמירד רעזַײה נא ,נגיצ נופ נוא סע מײהעּב גופ טעזירוגעג

 ּבָאה (נגיוּבקורד 11/9) "סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד; ניא נרענידָאג .ש אב

 1 נוא עּבלאה 15 ,("כרוד, טרָאװפליה נטימ) נוויסאּפ עלופ 2 טקרעמאּב
 וויסאּפ רעלופ 1 סָאװ ,ַײברעד טנאסערעטניא זיא'ס .נשיוויטקעידא ,גטלעטשראנ

 - . טכאדעגג נַײז ניא .נרע טסינ אּב זיא סָאד - ,נטָארטראפ רעקראטש עיצקוי

 א .סע;צקורטסנָאק עוויסאּפ עניוזא נענופעג כיא ּבָאה (56 (נגיוּבקורד 9) וו .
 שי .065 .ז)) רע ביג גופ נרָאװעג טגײלעגרעדינא טינ כָאד נוא--רעטײרג א (4

 / רעּבָא יא ,עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעלופ א ראפ נטלאה טנָאקעג סָאד טלָאװ עמי

 ש .טקעיּבוס רעשיטאמארג רעד רָאלק טינ צאז נ
 4 -עשעג עַײכ רעד נופ זיא סָאװ ,טרָא סָאד ...עװָאּב נוא כעלײמ רעד דלאּב נּבָאה (6

 7 :(162) טכוזעג ,גרָאװע ג -

 ,עיצקורטסנָאק עוויסאּפ עשיוויטקעידא ,עטלעטשראפ ּפיט רע
 נבלעז ניא נוא ניהא ,טריפעג נרעניד רעד נופ .עטלא יד עּבאּב יד כא ...זיא (162

 .219) גרָאװעג טכארבעג רו

 .1920 ,וװעיק ,"עגיל-רוטלוק. רעד נופ עּבאגסיוא ,וו .ּב ,"סנגייא, כוּבלמאז נ
 .1923 ,גילֹרֶעּב . ?קָאטסָאװ, גא

 : , יא טיט
 יא עא אי "רעד.



 זי טי א יד יי ריאיטסט הי הי

 בי 5

 ערי

 / -נעקנאדעג נשיגָאל רעודנוא טימ טינ טמיטש סָאװ ,ַײּבעג טלצניקעג שיטאמארג אה
0 

 .תָא מוצ .. ,על א נופ טײל א ּב ,נוא ..נגָארטעג קידנגַײװש יז יז נּבָאה (3
 א לא ,(163) טכארּבעג

 4 מענייק טקיריילאּב טינ ,טרעטַײװרעד נפיוא לדײא נא פא נוא נגאלשרָאּפ ערעײז רע טָאה (4
 0 עטלעטשעגסיווא יד נגעק טינ נוא ענעגײא ערעײז נגעק טינ ,טדערעג טינ רעדניק ערעײז נגעק

 6 .148 גרעדעי נופ

 6 סעיצקורטסנַאק עוויסאּפ עּבלאה 27 נענופעג כיא ּבָאה ַאד
 י-עג סיפ יד פא זיא הע נוא ;נעמונעגּפָארא טעּב נופ נעמ טָאה צנירּפ מעד נוא 5

 .198) נרָאװעג טלעטש

 טכוזעג סָאװ פא ..טכו/ועג טסועװ וד ,שטנעמ ,טרעדָאפעג טסרעװ וד 66

 .(118) רעװ טרעדָא פע ג סָאװ פא ,כיא רעװ

 .וװ .זא .א
 -יל רענייש רעד נופ נליּפשַײּב עטכארּבעג יד ניא :נקרעמאּב וועגא ָאד רימָאל

 "נופ, עיציזַאּפערּפ יד עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעד ניא כיוא רימ נפערט רוטארעט
 .נרענַידָאג אּב כיוא .(152) נ'א"ש אֹּב צאז 1 ניא צוכ ,("דאצימ, ,"טימ , ,"כרוד , :טינ)

 / "גײא יד טינ זיא'ס :נגָאז נעמ פראד סעיצקורטסנָאק עוויסאפ סרעטסינ נגעוו
 . ג,רעגײטשא ,זיא קיטראנגיײא רעקינײװ טינ :יוּבצאז נַײז נופ טייקכעלמיטנגייא עקיצ
 : וויזא ,לאלכיּב יוּבצאז סרעטסינ ,("נוא, סרעטסינ) גנורינידרָאָאק יד נרעטסינ אּב
 רעַײז ,נרעטסינ אֹּב סעיצקורטסנַאק עוויסאּפ יד .כארּפש עצנאג נַײז ןיא לעניגירַא
 .א יװ זױלּב נגָאז כיא ליװ לַײװרעד רעּבָא .נרידוטש כָאנ נעמ פראד ,עיצקנופ
 . טײקװיסאפ רעד טימ גדנוּבעג נַײז זומ עמרָאפ עװיסאפ עקיָאדיד :ערַאשאה
 .קרעװ סרעטסינ נפ טלאהניא ניא

 - במלגראפ מוצ ,כארּפשי-גנוטַײצ רעזדנוא נופ רעפיצ רָאּפ עטצעל יד כָאנ נוא
 / ּביא .רוטארעטיל רענייש רעד נופ כארפש רעד טימ נוא כארפשקלָאפ רעד טימ
 / -קורד 3 כערעעּב) רעמונ 1 ניא טליײצעגנָא כיא ּבָאה גנוטַײצ רעשיטעװָאס א רענייא
 / א ניא .עּבלאה 138 נוא עטלעטשראפ 1 ,סעיצקורטסנָאק עוויסאּפ עלופ 22 (גגיֹוּב
 / ּנוא עלופ 22-(נגיוּבקורד 25/, נגעקא) דנאל רעדנא נא נופ גנוטַײצ רעשיטסינומָאק
 / ,עטשרע יד נעמונעג כיא ּבָאה נרעמונ עדייּב) רעמונ נייא ניא נוויסאּפ עּבלאה 3
 1 ,(טנאה רעד וצ נעמוקעג רימ נענַײז סָאװ

 / -גנוטַײצ רעד ניא :קיטכיזרָאפ געמענ נעמ פראד כַײלגראפ מעד ,כיז טייטשראפ
 / ,(עשיגָאלַאעדיא ,עכעלטפאשלעזעג א) עירעטאמ רעדנא נא רימ נּבָאה כארּפש
 כיא .רוטארעטיל רענייש רעד ניא ,רעדילסקלָאפ ,רעטרעװכירּפש יד ניא טָאװ ,יד טינ
 רעד ניא וויסאּפ מעד נצינ וצ צנעדנעט רעד ננעװ טנַאמרעד רעי;רפ ניוש בָאה
 /ױ עלא יד פא .מוטעמוא טינ ,סעיצאניּבמַאק עלעִיצעּפס ניא כארּפשגנוטַײצ
 א זױלּב זיא'ס .קיטסיטאטס פא יװ טינ נקוק נעמ פראד ,רעדיװ נרעפיצ עטכארּב
 0 .כָאד רימ נגירק עיצאטנעִירָא עסיװעג א רעּבָא .עיצארטסויליא

 : לקאכאס מעד נריפרעטנוא ליוװ כיא

  ּועיצקורטסנָאק עוויטקא עטרעקעגרעּביא א זיא עיצקורטסנַאק עוויסאּפ עלופ יד 1

 6 מוש נָא נרעוושראפ וצ לטימ רעכיז א זיא'ס .נעגנולעטשרָאפ עלאער טימ ,גנאג
 .סעּפע נייטשראפ וצ נשטנעמ נטעדליּבעג-טינ מעד
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 יע יד ,נכארּפשרוטלוק ערעדנא סָאװ ,רוטלוק עשיטאמארג א יד טינ
 "קארפ רעשיטאמארג רעד פא קראטש כָאנ כיז טיוּב כארּפשרוטלוק נוא עשירארעטי
 טאש א רעזדנוא נופ קי

 --,שידִיי ניא עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעלופ רעד ראפ עמרַאפ עלעַיצעּפס יד 2
 -קלָאפ רעד ניא עיצידארט עטסעפ נייק טינ טָאה --,"כרוד, ,"נופ, רעטרעוופליה יד
 .נשטַײט ייווצ וצ רעטרעוופליה עקיזָאדיד נעגנערּב נלאפ לייט נסיורג א ניא .כארּפשי
 נעגנויצאּב יד רָאלקמוא .עיצקורטסנָאק רעקיזָאדרעד גיא נּבַײלּב נלאפ ערעדנא ניא
 -ייטשא) רָאלק ייז נענַײז עיצקורטסנָאק רעוויטקא רעד ניא סייעּב ,רעדילגצאז גשיווצ -

 ,(3 צאז ניא "עריא , טיצ סָאװ וצ :רעג
 נא ,ּפמאטש א זיא'ס .עמרָאּפ עטרעווילגראפ א זיא עיצקורטסנַאק עוויסאּפ יד ,4 -
 רעטסעפ א טױל ,צאז ניא רעדילגצאז לָאצ עניילק א נַײרא טמענ סָאװ ,מאר עגנע
 -טרָאװ טימ טיײקכעלגעמ-ריניּבמָאק יד .ּפָאטשטרָאװ נטצענערגאּב א טימ ,עמעּככ
 --נטייקכעלגעמ-קורדסיוא יד ,ניילק רעייז ָאד נענַײז ,גנולעטשטרָאװ טימ ,לא;רעטאמ
 ריא נופ טכאמ ,כארּפש יד טמערָאראפ עיצקורטסנַאק עוויסאפ יד .מערָא רעיײז

 ,גענָאלּבאש עשינכעט-כעלכארּפש
 ,טקעיּבוס נלאער מענופ עילָאר יד ּפָא טכאווש עיצקורטסנַאק עוויסאּפ עלופ יד .5 + =
 מענופ טפארקיסגנוקריוו נוא עיגרעגע יד טרענימראפ יז ; טכעוט מעד נופ טפארק יד

 רָאיצילָאװער רעד נגעקטנא עריטס עטסערג יד זיא עיָצקורטסנַאק עוויסאּפ יד .טרָאװ

 ,לאירעטאמ-עסערּפ נוא נּבעל
 -קלָאפ רעשידִיי רעד דמערפ נטולכאל זיא עיצקורטסנַאק עוויסאּפ עלופ יד 6

 ,מענסיוא רענעטלעז א יז זיא רוטארעטיל רענייש רעד ניא ;כאדּפ
 עקיניײא ניא .רעכעלגערטרעד ,רעטכַײל זיא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ עּבלאה יד .|
 כיז טפערט יז .גנוקיטכעראּב עסיוועג א יז טָאה (טקעיּבַא מעד נענַאטאּב וצ) גלא
 -געמ) כעטעש ניא ַײס טצענערגאּב רעייז רעּבָא ,כארּפשקלָאפ רעד ניא ּוװ-טינרו

 נרעהעג "נרעוו , טימ נעגנוצעזֿפױנוצ יד ."נעמ" ,"עמ , טימ עיצקורטסנַאק עכעלנעזרע
 רעּביא נּביג ייז .נוויסאּפ-יומעק ,נעגנוצעזפיונוצ ענעדנוּבעג ּפיט מוצ סנטסיימוצ ַא

 .עמרָאפ רעוויסאפ א ניא צכעוט נייק טינ ,נעמיס א ,דנאטשוצ א -
 גרעטיירּבראפ וצ רוטארעטיל ענייש יד טווּורּפ ,ּפיט נקיזָארמעד ניא טּפינקעגנָא = !

 -ראפ טַײװ וצ טינ רעּבָא ,עיצקורטסנָאק רעװיסאּפ רעּבלאה רעד נופ כעטעש מע
 כָאנ רוטארעטיל רעניײש רעד ניא זיא כעטעש רעקיזָאדרעד .לאווק מענופ נעגנא
 עּבלאה יד טָאה טרָאד .נרעטסינ אּב רע זיא רעסערג סָאװטע .ניילק רעייז כיוא טצי
 ,כַײלגראפ ניא טינ רעּבָא טמוק יז ;מימַײט עלעיצעּפס עריא עיצקורטסנַאק עוויסאּפ
 רעד ניא עיצקורטסנָאק רעקיזָאדרעד נופ מענראפ מעד טימ ,נעמונעג לָאצ רעד ניא

1 

 . גשיטעװָאס מעד נופ טייקוװיטקא רעד נגעקטנא ,טַײצ רעזדנוא נופ עיגרענע רערענ

 . -טמיטשאּבמוא יד ָאד טליג לאלק א יװ ,לָאצ רעד ניא ַײס ,(סעיצאניּבמָאק עכע



 א נּבעגרעּביא פראד סָאװ ,טרָאװכאז א ָאד רימ נּבָאה טרָאװטַײצ מעד טָאטשנָא
 לָאמטּפָא .גנולדנאה רעד נופ טייקשימאניד יד טױטעגּפָא רעמכָאנ זיא טימרעד ; צכעוט
 רמערפ זיא עיצקורטסנָאק עקיזָאדיד .גנולדנאה רעד נופ טַײצ יד רָאלק טשינ זיא
 טָאד טָאה גנוטַײצ רעזדנוא .רוטארעטיל רענייש רעד ַײס ,כארּפשקלָאפ רעד ַײס
 נטולכאל סָאד זיא טרָאד נוא) כארּפש-גנוטַײצ רעשיסור רעד אֹּב נעמונעגרעּביא
 ,(רע סעּב טינ

 דמערפ טינ זיא עיצקורטסנַאק עוויסאפ עשיוויטקעידא עטלעטשראפ יד 9
 ָאד טצונ עמ .קינייו יז נעמ טפערט  ָאד רעּבָא ;רוטארעטיל רענייש רעזדנוא
 ."גופ, עיציזָאּפערּפ יד נוא ("טריפעג, ,"נטלָאּפשעגרעּביא,) עמרָאפ עצרוק יד קידנעטש

 -אנרעטניא ,רעקינ ,זיא כארּפשגנטַײצ רעד ניא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד (10 -
 ניא לעיצעּפס ;(טסעפ נגָאז סָאד נעמ נעק עסערּפ רעשיסור רעד ננעװ) לאנָאלצ
 רעכעלרעגריּב רעד ניא יז טפערט עמ ;לאירָאטירעטרעטניא יז זיא שידִיי נופ לּוװג
 5 רעשיטעווָאס רעד ניא יװ טוג יוזא קרָאי-וינ ,עשראוו ,ענליוו ניא עסערּפ

 ,1927 ,וװעִיק

 יד לקר עי יי יא

 רָאג ניא עסערּפ רעשידִיי רעד ניא נשטנעמ-גנוטַײצ לייט רעסיורג א זא ,נגָאז רעּבָא םראד עמ 7

 .עסערּפ נוא כאוּפש רעשיסור רעד נופ עָאּפשאה יד כיז פא טָאה נוא דנאלסור נופ טמאטש טלעװ רעד
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 רעטרעװטַײצ נוא רעטרעווכאז עלאּברעוו

 נױש רימ נּבָאה צאז ניא רעטרעװטַײצ טָאטשנָא רעטרעווכאז עיצקורטסנָאק יד
 רעוויסאפ, רעד ניא בנוא (17 ,16 .ז) "נופ, לטיּפאק מעד ניא :לָאמ ייווצ נפָארטעג
 .עיציזַאּפ רעכעלדעש א ניא לָאמ עדייּב -- ,( 64 .ז) "עיצקורטסנַאקצאז

 ,(רָאי עכעלטע) בארּפש רעד ניא גנוי רעייז זדנוא אּב כָאנ זיא עיצקורטסנָאק יד
 -ײצ רעד ניא טּפיוהרעד ,נצנאלפוצנַײא שּפיה ניוש נזיוואּב כיז יז טָאה כָאד נוא
 גיא כָאנ כיז טלאה סָאװ ,יוּבצאז רעזדנוא נדָאש גונעג נָא טוט יז נוא ,כארּפש-גנוט
 רעקיזָאדרעד טימ נעמענראפ וצ רעכעלטנירג כיז ַײדעק רעּבירעד זיא'ס .נרימרָאפ
 -נוא ניא טימ יז טגנערּב סָאװ ,מאטשּפָא ריא ,סוהעמ ריא נרעלקפוא ,עיצקורטטנַאק
 גוַײװ זדנוא לָאז סָאד .לאלכיּב קיטיינעג זיא יז טַײװ יװ ,גָאמראפ-כארּפש רעזד
 : סעיצקאדער ייווצ ניא רעטַײװ ָאד גנערּב כיא סָאװ ,סעזארפ 26 יד גופ זילאנא רעד
 -ערּפ רעזדנוא נופ סיוכרוד נעמונעג נעגַײז 26--1 סעזארפ יד ,(426--81 נוא 26-1)
 נופ נעמונעג לייט נרענעלק א ניא זיולּב נענַײז 426--81 סעזארפ יד ;כוּב מענֹופ ,עס

 -נגעקא יד טריּורטסנַאקרעּביא ניילא ָאד כיא ּבָאה לייט נטסערג מעניא ; עסערּפ רעד -
 .עּפורג (רעשיטרָאװכאז) רעטשרע רעד נופ סעזארפ עקיד

 נטעקאפ עקיזָאדיד זא ,רָאלק כַאד זיא ..(1 טײקכעלריראּבמוא יד זיא..(
 ,.3) נרירנָא טינ רענײק רָאט כעלדנעטשראפטסּבלעז נטעקאּפ עקיזָאדיד גופ

 = א .(.צ) גָאט רעד יװ רָאלק

 א נרעפטנע נלעװ רימ ,טגערפ 2 .(שז .,יצ) גרעפטנעו בוא סעוו
 .("נרעטש, רעװָאקראכ גיא לּפעק קידנעטש

 יצ ,עגארפ יד זיא רעטסנרע ליפ 3 נגעװ עגארפ יד זיא רעטסנרע ליפ (3
 טָאה יצ) נפמעק נעמ (פראד) לָאז ענעגנודעג טימ כיז נצינאּב נגעק פמא ק
 .(.צ) רעטעּברא

 נצינאּב ננעק (נפמעק טפראדאּב נעמ

 ,מעד נגעק) רעטעּברא ענעגנודעג טימ כיז

 נגעק ;רעטעּברא ענעגנודעג טצינ עמ סָאװ

 ,(רעטעּבראניול נצינ

 יוװ ,עגארפ יד זיא רעטסנרע ליפ (2

 טימ כיז נצינאב נגעק נפמעק וצ יווא

 .ֹו .זא .א רעטעּברא ענעגנודעג
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 -ָאֹּפֶא רעד גמ גנולײטרוראפ יד 4

 גטאּבעד ניק סיורא טינ טאמיק טפור עיציז

 ,(.צ)

 יד נופ נע גנושרָאפסיוא יד 5
 גענַײז סָאװ ,כעלרעמעק-רעטעּברא עטסערג

 -פוא נטױל נרָאװעג טכאמעגכרוד
 רעד נופ זא ,גוַײװאּב .ק .ק .צ רעד נופ גָארט
 ..רעטעּברא סיױװַא רעקירעד נעײג ייטראּפ
 ,(יצ) ...עכלעוו

 -רעױּפ נשירִיי מענפ טקּוװ רעד 6
 רָאפ טמוק  זַײרק נקיזָאדמעד ניא מוט

 .(.צ) פמעט נכיג א טימ

 גרעוו נגָארטעגסױרא טינ לָאז סע 0

 טעװ סע רעדיײא ,רעירּפ לייטרוא גייק
 נָא נא נרעװ טריפעגכרוד טיי

 -ר ָא פ טיוא עקידנעטשלופ נוא עקידסעִינּפ

 .(.צ) נעגנוקידלושאּב יד נופ גנוש

 זיא גנוצעזּפָאוא-זַײרּפ יד (8

 -כַײלג טינ גרָאװעג טריפעגכרוד

 ,(.צ) קיסעמ

 א גע גנאגעג זיא מעד רַאפ (9

 -ערּפ רעזדנוא גיא עיסוקסיד עטפאהּבעל

 רעזדנוא נופ נעמרָאפ יד נרעדנע נגעװ עס

 ,(.צ) טאראּפא גשירעטיירגראפ-טיורּב

 גיײג ראד שיסור נופ דעמיל רעד 0

 טימ גגודניּבר אפ רעטסגנע רעד ניא

 .(.שז) טעּברא-לוש רעניימעגלא רעד

 -ארעּפָאָאק מענפ גנורעַײפ יד (ע1

 -נאגע גכ רוד זדנוא אֹּב זי א גָאט-עיצ

 .(.3) גנומיטש רענעּביױהעג א אב נע ג

 ערעייז נענעק גנידאּב מעד אּב זיולּב 2
 -נרע גא וצ נעגנערּב נעגנוגנערטשנָא
 -ָאקע רעד נפ גנורעסעּבראפ רעטטס

 .(.צ) רנאל מענופ עגאל רעשימָאנ

 .-רוראפ טָאה עמ סָאװ ,סָאד (4
 טינ טאמיק טפור ,עיציזָאּפָא יד טלײט
 .גטאּבעד נייק סיורא

 עיציזָאּפָא יד טלײטרוראפ עמ 4
 ' .נטאּבעד נָא טאמיק

 (טָאה) עיציזָאּפָא יד סָאװ סָאד 4
 .טינ טאמיק נעמ טריטאּבעד ,טלײטרוראפ

 יה טשרָאפעגסיוא טָאה עמ 5
 גָארטּפוא נטיול כעלרעמעק-רעטעּברא עטסערג
 ...וא ,גזיוועגסיורא כיז טָאה ,.ק.ק.צ רעד נופ

 כעלרעמעק-רעטעּברא עטסערג יד 5
 נטױל (עגאל יד טשרָאּפעגסיוא נּבָאה
 -עגסיורא כיז טָאה ,.ק.ק.צ רעד נופ גָארטפוא
 ..יזא ,נזיוו

 -ָאדמעד ניא מוטרעיופ עשידִיי סָאד 6
 םמעט נכיג א טימ טסקאוװ זַײרק נקיז
 ,(גסקאוו נייא ניא טלאה)

 ֿגייק נרעוו נגַארטעגסיורא טינ לָאז סע 7
 (נענעקסאּפָא ,נלייטרוא טינ לָאז עמ) לייטרוא
 קידסע;נּפנָא טינ טע װ עמ רעדייא ,רעירפ
 -אב יד נשרָאפסיוא קידנעטשלופ נוא
 ,נעננוקידלוש

 -עגּפָארא נעמ טָאה נזַײרּפ יד (8
 .קיסעמכַײלג טינ טצעז

 קיטפאהבעל נעמ טָאה מעד ראפ (9

 -ערּפ רעזדנוא בא טריטוקסיד (קידעּבעל)

 -נע נעמ טראד יצ) נרעדנע וצ יוזא יו ,עס

 -ראפ-טיורּב רעזדנוא נופ סעמרָאפ יד (נרעד

 .טאדאּפא נשירעטיירג

 נעמ פרא ד שיסּוה דעמיל מעד (0

 רעניימעגלא .רעד טימ נדניּבראפ גנע

 ,טעּברא-לוש

 נעמ טָאה גָאט-עיצארעּפָאָאק מעד 1

 -עביהעג א אב טרעַײּפעג זדנוא אּב

 ,גנומיטש רענ

 ערעַײז נענעק גנידאב מעד אֹּב זיולּב (2

 -ראפ טסנרע (נעגנוימאּב) נעגנוגנערטשנָא

 .דנאל ניא ענאל עשימָאנַאקע יד נרעסעּב
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 -ע ג סונאמ קאמ 'כ טָאה 1920 ביא ( :
 לײטנָא גרענעלק נײק טינ נעמו

 .(.צ) גנוגעוואּב רעד

 -יצ נעמייהעג, נגעוו גנולייצרעד יד 5
 -סעה גיא זיא "טאטסָאטָאּפ נטימ

 רעטקאראכ נשיפאיגָאטאמָאניק נטימ
 : .(.צ) לאפנָא מ מעג

 נרידוטש כעלרעמקק יד טָאװ ,סָאד (16/
 עשינאכעמ נוא עקיליװַײרּפ סָאד כו

 טיג טיג ,ײטראפ רעד גופ נײגסיור
 עקיזָאדיד גקיטַײזאּב וצ טײקכעלגעמר

 .(.צ) סעּביס ע

 גשרעהאּב וצ פא טעּברא-סגנוּביא

 נענעק סָאװ ,נלאפ-דייר עלא יד טָא ר

 -נעיטשרָאפ רעד אב טרָא נא

 .(.צ) גנושרָאפסיוא

 טָאה ..גנורעקלעפאב עשרעיוּפ יד (18 = !

 וצ יװ  ,ליּפשַײּב נדנרעלאּב א ו
 -גטעּברא יד נופ נּבאגפוא יד נײט

 מענופ גנּוַיצא ב רעסעמע נופ נ

 טכאמנטאר רעד נופ מינָאס יד ּוצ

 רעד טָאה ,טסּוװאב זיא'ס יו

 רָאי 1929 ניא נרעהוצפוא טנכערעג

 -דאפ יד סרעפטנע סעזדיראּפא

 -ניא נענַײז

 (רָאלק נכערפשרעדיוו) רע ס : וס נצנ א ג

 / -ער רעשיטירּב רעד נופ נעגנודלעמ עטפָא יד
 ,(.צןמעלַאש וצ טּבערטש יז זא ,גנוריג
 : ,(מעלָאש מעניימעגלא מעד נטיהוצגַײא)

 .מענופ סערגנַאק נט-2 נפא כָאנ 4
 -אֹּב כיו סונאמ קאמ 'כ טָאה נרעטנימַאק
 .(.צ) עיסימַאק רעד ניא טקילײט

 -יצ נעמייהעג נגעוו גנולייצרעד יד (5
 -לק נטימ טמיטש טאטסָאטָאפ נטימ רעמ
 .לאפנָא .מענופ רעטקאראכ נשיפארגָאטאמָאנ

 גרירוטש כעלרעמעק יד סָאװ ,סָאד 6
 -לרפ סיורא טײג עמ סָאװראפ ,כאווש
 -ר ע ד ,ייטראּפ רעד נופ שינאכעמ נוא קיליװ
 -ַאדיד נקיטַײואּב (וצ טרעטש) טינ טוָאל
 .טעּביס עלא עקיז

 ,וו.זא.א כעלרעמעק יד טָאװ ,מעד רעּביא)
 .(.ויזא.א נקיטַײזאּב ֹוצ כעלגעמ טינ זיא

 נצונסיוא נעמ פראד טנעמָאמ מעד (7
 -ינעג עטיירּב א נלעטשקעװא פראד עמ נוא
 / טָא כעלדנימ נשרעהאּב וצ פא טעּברא-גנוט
 נפערט כיז נענעק סָאװ ,נלאפדייר עלא יד
 ,גנושרָאפסיױא רעקידנעייטשרַאפ רעד אּג

 טָאה ...גנורעקלעפאב עשרעיופ יד 8
 -ר אפ וצ יװ ,ליּפשַײּב נקידנרעלאּב א נזיוועג
 יד (ניטשראפ פראד עמ יװא יו נײטש
 יא יװ נוא עקידנטעּברא יד נופ סעּבאגפוא
 וצ סעמעעּב כיז טיצאּב מוטרעיוּפ סָאד

 ,מינַאס סטכאמנטאר רעד

 כיז טמענראפ עיצאזינאגרָא-לוש יד (9
 .עטזָאלרָאװראפ יד גפלעה טימ

 טניששוד רעד טָאה ,טסּוװאּב זיא'ס יו 0
 גציט ש ֹוצ 1929 רָאי ניא גרעהוצפוא טנכערעג
 ,רערעדנאוורעּיא-נדיי יד

 טמוק (יוזא) - ,סעקיועשנעמ יד (1

 -אשודנא (יוזא יװ) סָאװ ,מעד נופ סיוא -

 -,רעקידײטראפ יד טרעפטנע עזריראּפ

 גופ) .וװ .זא .א .,,נטכארט וצ נָא טיגרָאג גבוה

 ורעקידײטראפ יד טרעפטנע .א סָאװ ,מעד



 ..נּבָאה עכלעװ ,סעצ-.ס ,ּפ .ּפ יד... (2
 סע רעכלעוו ניא ...עיצוילָאזער א געמונעגנָא

 נשיטסימָאנָאטװא מעד נטלאה ייז זא ,כיז טגָאז
 נקיטַײאירפ א ראפ טארטּפיוה מענופ טקעָארּפ
 מיא נופ גנוריפכרוד יד זא נוא
 .(.שז) גשטנּוװעג טינ רעייז נעװעג טלָאװ

 ,גנורילומרָאּפ עניימעגלא סלא רעּבָא 3

 -ּפָא גופ מרָאפ עדעי מורא טמענ סָאװ
 מענעפרָאװעגרעטוא מענופ טײקיגנע ה
 -מעד ניא גטנַײז ,נקידנשרעה מענופ קלָאּפ

 .*רָאג נּבױה סעקיוועשנעמ יד זא ,סיוא טמוק
 (.וװ .זא .א נָא טינ

 נטלאה יײז זא ,עיצילָאזער א ... (2
 -טּפיוה מענופ טקעָארּפ נשיטסימָאנָאטװא מעד
 נריפכרוד וא נוא נקיטַײצירפ א ראפ טאר
 טינ רעיײז נעװעג טלָאװ (טקעַארּפ מער) מיא
 .נשטנּוװעג

 ,גנורילומרַאפ עניימעגלא סלא רעּבָא 3
 יװ ,מרָאפ עדעי (נַײרא) מורא טמענ סָאװ
 טגנעה קלָאפ ענעפרָאװעגרעטנוא סָאד יוזא
 נרעלעפ עסיוועג גנאראפ קנאדעג נקיזָאד .װ .זא .א נענַײז ,נקידנשרעה מענופ ּפָא

 ,(בגמקילייה)

 -וא יד נלעטשמווא סָאד464

 -נעמעלע יד טימ עליפא נַײז לָאז ,גנוכוזרעט

 ניא זיא ,סעיטנאראג עכעלצעועג עטסראט
 -ילּבָא געװעג רעמ כָאנ לאפ מענעּבעגעג מעד
 .(.צ) שירָאטאג

 כיז טגָאלק טכאמ עשירעטילימ יד (5
 יד טימ נפמעק וצ טײק וע י ש רעד פא
 .(צ) גרענָאיצולָאװער

 טימ גנוכוזרעטנוא יד נריפכרוד 4
 סעיטנאראג עכעלצעזעג עטסראטנעמעלע יד
 .(.צ) קיטיײנ לאפ מעד ניא נעוועג זיא

 ,םיז טנָאלק טכאמ עשירעטילימ יד 5
 ,רעװש נעװעג זיא'ס) רע װש זיא'ס זא
 יד טימ נפמעק וצ (רע װש נַײו טעװ'ס
 ,גרענָאיצײלָאװער

 כיו לָאז'ס זא ,טרעטש סָאד (6
 נוא (נקיטסעפראפ לָאז עמ) נקיטסעפראפ
 גנוקריו עשיײטראפ יד נטײרּפשראפ
 ,ייז גשיוװצ

 -יטסעפ ראפ יע ד טרעטש סָאד (6

 רעד נפ גנוטײרּּפש וא פ נוא גנוק

 .(.צ) יז גשיווצ גנוקריוו רעשַיייטרַאּפ

 ןיא ,סטכער עיצקאדער רעד ניא ַאד גנערּב כיֹא סָאװ ,סעזארפ 26 עלא ניא

 -טַײצ טָאטשנַא רעטרעװכאז ַָאד נּבָאה רימ :טייקכעלמיטנגייא נייא נאראפ

 ליוצ ניא זיא ָאד .גו נגעקנא נוא ,1 צאז ,רעגײטשא ,נעמענ רימָאל .רעטרעװ

 ;(רעַײרּפ לסיבא סקניל) צאז רעשיסור רעּבלעזרעד שידִיי פא טצעזעגרעּביא נעגנוטַײצ

 +0 8סחקטעחע ס6א8סמ סה מח 06 ?פ 0086 02: טךחעא 24884029208 ,ת{מחג4 20 631

 ך0 טח 0ע1הס0ס 6460 םס 6606 068 ז ת ח 8 (6118מהי 210016884 )אפ 101, 1927 ת,1),

 רעד נוּכ נעז וצ נטסעּבמוצ זיא צאז נקיזָאדמעד נופ טלאהניא נלעירעטאמ מעד

 ,"נרירנָא טיג רענײק רָאט נטעקאּפ יד זא ,רָאלק זיא'ס, :ה1 עיצקאדער
 -ריראּבמוא יד, 1 צאז ניא רימ נּבָאה ,"נריונֲא טינ רענייק רַאט, טָאטשנָא

 מעד נוּכ ,צכעוט םעד נופ טלאהניא נלעירעטאמ מעד :טסיײה סָאד .יטײקכעל
 ?טייקכעלריראּבמוא ,, ניא רעּבָא .טרָאװכאז א ניא טראּפשעגנַײרא נעמ טָאה טרָאװטַײצ

 טאמיק ,רעקידנענַאמ ,רעקידנריטסעטָארּפ רעד ,טקעפע רעד טינ נטולכאל טקעטש

 68 א צא ר א ר 7

 / ויא רעמ ."נרירנָא טינ רענייק רָאט, :רעטרעװ יד ניא סָאװ ,נָאט רעשירעלעפאּב

 / -עפע מעד נגעק ,"סטקראג פא נלאפנָא מעד נגעקנא טסעטָארּפ סצלָאהנעזָאר 'כ נופ נעמונעג זיא'פ (1
 ,צנעדנַאּפפערָאקסלדנאה עשיטעווָאס יד נענ
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 -סעד נוא נטעקאּפ יד נופ "טייקיטיינעגג ,"טייקיטכיוו יד , : טגָאזעג טלָא עמ י

 ,עראטנעמעלע יד טינ ָאד טקעטש "מוא, (סקיפערּפ) פארטרָאפ ניא .נּכ

 -ייק, פירגאּב רעד ."מוא, פארט מעד פא טרָאװ ניא ּפָארט רעצנאג רעד ָאד טלאז
 רעצעזרעּביא רעד :טסָאװראפ ,רָאלק זיא'ס נוא ,נלאפעגסיורא רָאג 1 ניא זיא "ר
 "זיא טינ'ס נעמעוװ ראפ ...טייקכעלריראּבמוא יד, :נעיירדסיוא טנעקעג טינ כיז ט
 מעד ניא דיישרעטנוא מעד .(רעסעּב טינ כיוא -- שיסור ניא) טכעלש כיז טּפע

 -יל גוא) נבַײרש טינ ,(נרעה נוא) נג ָאז נעמ לָאז נצאז ייוװצ יד נעװ ,נליפר
 אֹּב טיײקמאזקרעמפוא יד טלאהראפ עמ סָאװ ,עפוג סָאד ניוש .(נגיוא יד טימ נענע
 ("נרירנָא טינ רענייק רָאט,) רעטרעװ עקיטַײטאּב-רָאלק נוא טסעפ ,עראטנעמעלע ריפ

 -מוא,) טרָאװ טצעזעגפיונוצ-רעווש ,נפאשעגיַײנ א כָאנ וצרעד ,טרָאװ נייא טָאטשנ
 מעד פא רעמ טקריװ ,קנאדעג מעד רעמ טקעװ עפוג סָאד ניוש--,("טייקכעלריראּב -

 יד רעּבָא (כוא רענעײל מעד נופ עליפא-- ,לייטמוצ) רערעהוצ רעד נופ טימ
 -ניא רעלעַיצעּפס א טימ נקראטשראפ כָאנ נעמ נעק רעטרעוװ ריפ יד נופ גנוקרי
 ,טייקטכארּבעגפוא נַײז ,רעגָאז מעד אּב סָארדראפ מעד נליפרעד לָאז עמ ,עיצאנָא

 מעד נלעטש טימ ,עיצאנָאטניא יד נרליראוו ָאד נעק עמ .כיז אֹּב טייקראטש
 -ער רעד טימ .רעטרעװ עדייּב פא רעדָא ,"נרירנָא פא רעדָא "רענייק , פא ּפָא

 א זיאס ;נכאמ טינ נטולכאל סניוזא כיז טזָאל ("טייקכעלריראּבמוא,) 1 עיצ
 (?רעױא מעד ראפ טינ ,גיוא מעד ראפי
 א טעװ "נרעפטנע נוא סעגארפ, לּפעק א נופ :22 נוא 2 טימ ןיא עּבלעזסָאד
 זא ,נייטשראפ כעלרעווש ,נריפנַײא-גנוטַײצ ניא טינעג טינ זיא סָאװ ,שטנעמנו

 טעװ עמ נוא נגערפ געמ ,רענייא רעדעי .ה .ד ,רע זא ,כױא מיא נעמ טניימ !
 עליפא נכאמ רָאלק ניוש סָאד טעװ--"נרעפטנע נלעװ רימ ,טגערפ, .נרעפטנע-

 ,רענעײל-ּבױהנָא מע
 :6 צאז ,רעגייטשא ,רעדָאה 0

 .ּפמעט גנלענש א טימ רָאפ טמוק זַײרק נקיזָאדמעד ניא מוטרעיוּפ נשידִיי מענופ ס קּוװ רעד

 :סעזארפ עניוזא טימ ,רעגייטשא ,נכיײלגראפ סָאד רימָאל
 יד גיא יװ רעלענש טציא טסקאװ ,עשרעיופ יד לעִיצעּפס ,גנורעקלעפאּב רעזדנוא (2

 .(.צ) נטַײצ עקידעמָאכלימ נרא
 ּבענַײז רימ גוא ,רעװייק ניא סופ נײא טימ ניוש טיײטש סָאװ ,נקָאז א זיא מזילאטיּפאק רעד (

 .(.+) נס קאװ ניא טשרע נטלאה הימ .טלא רָאי א א

 .(.צ) רעריפ עריא נסקא װעגרע ּביא זיא גנוגעוואּב-רעטעּברא יד (29

 א נופ טקעפעד נטנאקאּב מעד רימ נּבָאה 6 צאז ניא "סקּוװ, טרָאװ מעד גיא
 רעלעִיצעּפס א כָאנ טקעטש ָאד רעּבָא ;לאלכיּב טרָאװטַײצ א טָאטשנָא טרָאװ
 ,רעגייטשא ,סָאװ ,עּבלעזסָאד טינ זיא ("נסקאוו, טָאטשנָא) "סקּוװ, :נגָאז .טקעו

 טָאטשנָא) "פמאק, סָאװ ,("נרירנָא טינ רָאט עמ, טָאטשנָא) "טייקכעלריראפ

 ביז לָאז רעּבַײרש רעד נעװ ,שרעדנא נעעזעגסיוא לאלכיּב טלָאװ כארּפש עשיטסיצילּבוּפ רעזדנו

 ,גקוקוצ כיז זיױלּב טינ ,טּבַײרש רע סָאװ ,מעד ,וצ נ

 / ערעב סעּפע ,נטעקאפ עסיװעג נופ טפאשנגייא ,נעמיס |

 יצ ,רָאלק טינ זיא'ס זא :טארפיּב--;'טינ, גיא סָאװ ,טפארק עטלייטעגסיוא כיז

 : בטסעּבמוצ נעמ נעק סעיצקאדער ייווצ יד נשיווצ טפארק-קורדסיוא רעד ניא ,טקעו

 לע



=+ 

 יא

 טא רו יאש
 י- א לה רבא א

 כיז טוָאל טייקשיטאטס נופ עיצא:צָאסא עטלצרָאװראפ עקיזָאדיד .נָאורעּפ רעקיד
 6 ,(ינסקאוו) סעצָארּפ א נופ ,טייקידוועריר נופ גנולעטשרָאפ רעַײנ א פא נרעדנע רעווש
 ,עניוזא נכַײלגסעד נוא 6 צאז ניא נּבַאה סָאד ליו עמ יװ

 / טאמיק נגָאז נעק עמ יװא יװ ,טוַײװ ,עסערּפ רעד נופ נעמונעג כיוא ,27 א?
 ,רעקידעּבעל ,רערָאלק ,רעטעשַאּפ קנאדעג נּבלעזמעד

 / "נסקאו ניא טשרע נטלאה רימ, :צאז רעד ,28 . זיא רעקידנגַײצרעּביא כָאנ
 . יָא נא רימ נּבָאה ָאד ,27 צאז יװ ,6 צאז נופ טלאהניא מוצ רעטנעענ כָאנ זיא
 / תא קידנרעק ,לאירעטאמ-טרָאװ ניא קידװערָאּפש רעייז ,קורדסיוא נשידלי-לעניג
 -ישראפ טימ סעיצאניּבמָאק ניא יז טצונ עמ סָאװ ,לומרָאפ ערעלוּפָאּפ א ,טנאּפשעג
 גייא ניא נטלאה רימ :נגָאז נעק עמ) "נסקאוו , טימ זיױלּב טינ ,רעטרעװטַײצ ענעד
 רעריא ניז רעד סָאװ נוא ,(.װ .זא .א נעיוּב נייא ניא ,נטעּברא נייא ניא ,נלאפ
 נגַײטש נופ ,נסקאוונָא נופ סעצָארּפ ניא יא דנאטשוצ א ,צכעוט סיװעג א :זיא
 ;6 צאז נגָאז טנעקעג נעמ טלָאװ 28 רעטסומ מעד טול ,דנאנאכרוד

 נײא ניא טלאה זַײרק נקיזָאדמעד ניא מוטרעיוּפ עשידִיי סָאד 6
 : .נס ק אוו

 :טיהעג גנערטש נַײז גלעוו ניוש נלָאז רימ נעװ נוא
 לענש ניא טלאה זַײרק נקיזָאדמעד ניא מוטרעוּפ עשידִיי סָאד 6

 : .גסקא װ
 פא כיז טסעמראפ עס נעװ ,טרָאװכאז סָאד זיא נפלָאהאּבמוא יװ ,טזַײװ 29 צאז

 נטימ טלאהניא נּבלעומעד נגָאז נלעוו נלָאז רימ נעװ .טרָאװטַײצ א נופ עיצקנופ רעד
 :(6 צאז נופ רעטסומ מעד טיול) נעמוקעגסיוא טלָאװ ,"סקּוװ, טרָאװ

 עמוקעגרָאפ זיא גנוגעװאב-העטעּברא רעד נופ סקּוװ רעד (9
 .רעריפ עריא נופ סקּוװ רעד רעדייא ּפמעט נרעלענש א טימ

 עי :טּבײרש עמ יװ יוזא כערעעּב
 גּבָאה רימ סָאװ ,;ס קּוװ רעד יװ ,ערענעלק גענַײז ס קו װ גטנכיײצעגנָא מענופ גטנעצָארּפ יד (0

 ..(9 (.צ) גירקרעגריּב גכָאנ רלאּב דנאטשוצ טימ כַײלגראפ ניא נענעכייצראפ טנעקעג רָאי ַײרד עטצעל יד

 .םָאג נוא ,נלעטשרָאפ מאק כיז נעמ נעק רעוויטימירּפ סָאװ ,װיטימי רּפ .ה .ד
 / *נסקאוועגרעּביא, .29 סָאװ ,סָאד רעּביא טינ נטולכאל 229 צאז רעד טיג מעד מעלא
 : ר ,רעוויטקא ,רעקיטסּוװאּב ,רעפ ַײ ר לאיצָאס ,שיטילָאּפ גרָאװעג :29 ניא טסייה
 טאש .ָאטינ נעמיס נייק עליפא גופרעד זיא 229 ניא .רערענָא;צײלָאװ

 א ןיױלּב טינ זיא'ס :30 עזארפ נגעװ נַײז טגָאזעג ,וועגא ,ָאד ניוש לָאז נוא
 לג טינ נעק עמ .כיוא שיטאמארג נוא שיגָאל שלאפ זיא'ס -- ,ויטימירּפ-כארּפש

 לסטנעָאנ סָאד ראפ טפאשטריוו דעשיטעווָאס רעד נופ רעפיצ-לָארטנָאק יד נגעװ כיז טלדנאה'ס (3
 קטנה יא (.צָארּפ גיא) גרעטערגראפ כיז נלעוו נגַײװצ-עירטסודניא ענעדיישראפ יוזא יו ,רָאל
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 לָאז עמ ּביוא ,לָאצנייא גיא -- ערעדנא סָאד ,לָאצרעמ ניא זיא יז גופ סנייא ס
 טלָאװ ,טקערָאק שיטאמארג נוא רָאלק רעּבָא ,טרָאװכאז א טימ עּבלעזסָאד גגָאז נלעי
 | :יווא כערעעּב נּבילרש טפראדאּב נעו

 .-וָאדרעד זא ,נוַײװ סקּוװ נטנכײצעגנָא מענופ נטנעצָארּפ יד (0
 נּבָאה רימ סָאװ ,סקּוװ רעד יװ ,רענעלק (נַײז טעװ) זיא סקּוװ רעק
 .וװ .זא .א

 טייטשראפ .("סקּוװ, לָאמ ַײרד) 20 עזארפ יװ רעכאווש כָאנ שיטסיליטס .ה .ד
 -טגרָאזאּבמוא רעדָא ,טײקנפלָאהאּבמוא-כארּפש לסיּב שּפיה א טקעטש 30 ניא זא ,כי

 סָאד נגָאז וצ ָאד טָאה קינײװ טינ רעֹּבָא ,לאלכיּב ליטס נוא כארּפש ראפ טי
 טניימ רעטווא רעד .("נסקאוו,) טרָאװטַײצ א טָאטשנָא ("סקּוװ,) טרָאװכאז א נלעטש
 יז רעדיײא רעמאזגנאל נסקאוו טפאשטריוו יד טעװ רָאי עטסטנעָאנ סָאד :יוזא ָאד
 / .גירקרעגריּב נכָאנ דלאּב דנאטשוצ מעד נגעקא רָאי ַײרד עטצעל יד נסקאוועג ןיא

 / טפראדאּב סָאד רע טלָאװ .("נטנעצָארּפ,) רעפיצ טימ קנאדעג מעד טרירטסויליא ר
 : נגָאז יז

 טעװ רָאי עטסטנעָאנ סָאד זא ,נעז ֹוצ זיא רעפיצ עטכארּבעג יד נופ (0
 טפאשטריװ יד זא) .װ .זא .א רעדייא ,רעמאזגנאל נסקאוו טפאשטריוו יד
 (.װ .זא .א רעמאזגנאל נסקאוו טציא טעװ

 ,טכעלש יוזא נענַײז ,ּבױהנַא מוצ ָאד גנערּב כיא סָאװ ,סעזארפ 26 עלא טינ
 -נָא .טרָאװטַײצ א טָאטשנָא טרָאװכאז א נופ טקעפעד רעד טקעטש עלא ניא רעּבַג
 דנאטשוצ א נופ טייקידעּבעל רעד טָאטשנַא ,צכעוט א נופ טייקשימאניד רעד טָאטש
 נופ גנולעטשרָאּפ יד נקעװ טשרע זדנוא אֹּב פראד סָאװ ,נעמיס א ָאד רימ נּבָאה

 מעד נופ טייקידעּבעל רעד ,טייקוויטקא רעד .טָאטשנָא .דנאטשוצ א גופ ,צכעוט
 רעטדערעג רעד ניא קידנעטש סָאד נרעה רימ יװ יא ,טרָאװטַײצ א טימ צאז 1
 -יּפאּפ ,עשיטאמארג עטרעלקעגוצ א ָאד רימ נּבָאה ,כארּפשנסאמ רעד ניא ,כארּפש-

 .עיצקורטסנָאק ענו
 -יטסיליטס א ,טייקכאווש א נרָאװעג זיא טרָאװטַײצ א טָאטשנָא טרָאװכאז סָאד

 כיז כָאנ טיצ סָאװ ,טקעפעד א--,כארּפש-ננוטַײצ רעשיסור רעד ניא טקעפעד רעש -
 ,(.װ .זא .א קיסקעל רעד נגעק ,קיטאמארג רעד נגעק דניז) כיוא נטקעפעד ערעדנא

 סעכַיי רעד .(:טַײצ עטצעל יד גטסעטָארּפ דנאנאכרוד כיז גרעה ּמעד נגעק נ
 .  בּבָאה רימ .כארפש-עיראילעצנאק רעד נופ טמאטש סָאד :סיורג רעייז טינ ָאד זיא -
 / סעּפע נכוז רימ נלעװ טסיזמוא .קיטסיצילּבוּפ רעשיסור רעד אּב נעמונעגרעּביא! סָאד |

 0 ,רוטארעטיל רענייש רעד ניא ,כארּפש רעטדערעג רעד ניא ס סניוז
 / רעד זױלּב טינ רעּבָא טקעטש טרָאװטַײצ מעד טָאטשנָא טרָאװכאז מעד ניא -
 ערעדנא כָאנ נקעטש ָאד--; טולּב קידרעסאוו נופ ,טייקסאלּב נופ נרָאסיכ רעשיטסיליט

 ךדסנזאסמסע:48 ,,060מעצ 098168/, 1925 עג סע. 141-- 152 :עז (4/ |

 16, ןיזס, 10, 88ע0תאמסאע8 עז 11. 280880מתש ,28ע18 ז23סשעז"; 1100228, 1926 1. כיוא

 גוא נזַײרג, יקצעראז .א גבירשעג טָאה כארּפש-גנוטַײצ רעשידִיי רעד ניא טרָאװכאז מעד הֶכעַמ

 ,130--126 .ז ,1927 ;וועַיק ,"סע
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 " "א יא

 ,טַײצ יד טזַײװ טרָאװטַײצ = |

 טקעיּבָא רעשינָאל רעד ;טקעיּבוס רעד ָאד זיא כעלרעמעק יד .(5 (עגאל יד ,סעּפענ -

 ,(.ש .נ .טאמָאקראנ א מענייא ניא ;.צ) טעִיצקנופ יד נופ גנולײטנַײא עקיטכיר טינ יד = !

 עֶיצ יע יד ניא זיא עליימעמ ;טינ -- טרָאװכאז א
 .צאז גיא ,גנולדנאה רעד נופ טַײצ יד רָאלק טינ יש טרָאװכאז א טימ

 טע ויס (ג ,רעװש (טציא) ריא זיא'ס (ב ;נעװעג רע װש ריא זיא'ס (א זא

 2 ,נרענָא;צוילָאװער יד טימ נפמעק וצ נַײז רעווש ריא

 .רעטרעווכאז טימ עיצקורטסנָאק רעד ניא .טקעיּבָא רעד זיא סָאװ גוא טקעיבוס
 טײקרָאלקמוא וצ לָאמטּפָא סָאד טמוק ָאד נוא ,"נופ, מוצ נעמוקנָא נעמ זומ
 ָאלק טינ זיא ,רעגייטשא ,5 עזארפ רעד ניא .טקעיּבָא--טקעיּבֹוס נגעװ
 -רעטעּברא עטסערג יד נופ נעגנושרָאפסױא יד, .טשרָאפעגסיױא טָאה'ס סָאװ רעװ
 עלרעמעק-רעטעּברא יד טשרָאפעגסױא טָאה (רעצעמע) עמ :נסייה נעק "כעלרעמעק
 אּבמוא ָאד זיא טקעיּבוס רעד ;טקעיּבָא רעד ָאד נענַײז כעלרעמעק-רעטעּברא יד
 שרָאפעגסיוא נּבָאה כעלרעמעק-רעטעּברא יד :כיוא יוזא נסייה רעּבָא נעק'ס .טנאק

 פ סיורא טייג רעוו ,טשרָאפעגסיוא טָאה עמ :טסקעטנָאק מעד נופ רָאלק ָאד זיא
 יי .סָאװראפ נוא ייטראּפ רעד

 / -עפנָאק עקיטרָא נא :יװא ָאד זיא טלאהניא רעד ,4 צאז ניא זיא עּבלעזסַאד
 יציזָאּפָא רעד נגעוו עגארפ יד--,וועגא ,סעגארפ ענעדישראפ טלדנאהאּב טָאה צנער
 טָאה עמ) טלייטרוראפ עמ :נסייה נעק "עיציזָאּפָא רעד נופ גנולייטרוראפ יד, .כיוא
 ;נסיײה כיוא נעק'ס .טקעיּבָא נא ָאד ןיא "עיציזָאּפָא, יד .עיציזָאּפָא יד (טלייטרוראפ
 .א ָאד זיא 'עיציזָאּפָא, יד .(טלייטרוראפ טָאה) טלייטרוראפ עיציזָאּפָא יד סָאװ ,סָאד
 יי .טקעיּבוס

 יד, :"עגארפ, רעד נופ טלאהניא רעד רָאלק טינ זיא 2 צאז ניא לעיצעּפס
 אלכיב נפמעק (נעמ פראד) נעמ לָאז יצ :נסייה ָאד נעק "פמאק נגעוו עגארפ
 : .נפמעק וצ יוזא יװ :נסייה כיוא נעק'ס

 .נטנאיראוו עכעלגעמ יד נּבענעגנָא זיא 03 ,23 עיצקאדער רעד ניא
 :צאז אזא נעמענ רימָאל רעדָא

 ה :יוזא רעגייטשא (5

 טריטאטסנָאק עיצקעּפסניא רעשרעיוּפ-ועטעּבוא ועד נופ גנורידיוװער יד

 עצע עריא טיול גיױש) עיצקעּפסניא עשרעיופ-רעטעּברא יד זא ,טנײמעג רעכיז זיא ָאד

 װער רעד טינ ,גנולדנאה רעד נופ טקעיּבוס רעשיגָאל רעד .ה .ד ,רָאזיװ ער רעד זיא (סעִיצקנופ

 כעלרעמעק יד נענַײז סָאװ ,נסיוו טינ עקאט נעמ נעק ,כיז ראפ יז טמענ עמ נעװ ,5 עזארפ ניא .רעטריד

 צנעי ַײס ,סָאד ַײס כעלגעמ ָאד זיא שיגָאל .גנושרָאפסיוא רעד נופ טקעיּבָא רעד רעדָא טקעיּבוס רעד



 ;(.צ) שא 6 2 רעד ניא רענעלּפ יר נלעטשפיונוצ פא טעּבראו

 -נריפנָא יד,) טעּברא עסיוועג א זא ,נגָאז וצ נסיוא רעכיז ָאד זיא רעטוואי רעד
 גרירטנעצנָאק וצ נָא טציא נעמ טקרעמ ("רענעלּפ יד נלעטשפיונוצ פא טעּברא עקי

 ; ("גנוטלאווראפ רעװָאנאלפ-לענַא;צאזינאגרָא רעד ניא) טמא נסיװעג א נ
 זיולב טינ) כױא טמא מעד פא רעדָא ,טמא מעד פא ּפָארט מעד ָאד טלעטש ר
 צאז מעד נופ טמא נסיװעג א ניא יז נרירטנעצנָאק רָאנ ,טעּברא יד נרירטנעצנָאק
 -לענָא;צאזינאגרָא רעד ניא,, עּפורג יד מערָאװ ,רָאלק טינ רעּבָא סָאד נעמ טעז 1

 וצ יז טיצ רעכיג ;"גנורירטנעצנָאק, וצ עקפאד טינ טיצ "גנוטלאווראפ רעװָאנא
 :כיוא שרעדנא נשטַײט סָאד נעמ נעק נייכעּב ;"רענעלּפ יד נלעטשפיונוצ , עפורג רעד
 רעד ניא רענעלּפ יד נלעטשפיונוצ פא טעּברא עקידנריפנָא יד,) טעּברא עסיוועג א
 ּוװ ;נרירטנעצנָאק טציא נעמ פראד ("גנוטלאווראפ רעװָאנאלּפ-לענָאלצאזינאגרָא
 .צאז מעד ניא טינ רעטווא רעד זדנוא טגָאז סָאד--,יז נרירטנעצנָאק וצ

 נריּפורגרעּביא טפראדאּב רעטװא רעד טלָאװ ,קנאדעג מעד גגָאז וצ רָאלק יידעק
 :(טרָאװכאז א טימ עקפאד ליוו רע ּביױא) סעּפורגצאז יד

 -ירטנעצנָאק יד טקרעמעגנָא טרעװ טעּברא רעוויטארעּפָא רעד ניא (1
 רעקידנריפנָא רעד נופ גנוטלאווראפ רעװַאנאלּפ-לענָאלצאזינאגרָא רעד גיא גנור
 .רענעלּפ יד נלעטשפיונוצ פא טעּברא

 -טנעצנָאק יד, עּפורג יד נסַײרעצ טינ נעק עמ :טינ נעמ נעק נגָאז יוזא רעּבָא -
 רעד נופ, עּפורג יד טיצ עיצקאדער רעקיטציא רעד ניא .וװ .זא .א "נופ גנוריד
 ,"גנורירטנעצנָאק , וצ טינ ,"גנוטלאווראפ, וצ .וװ .זא .א "טעּברא רעקידנריפנָא

 -טַײ צ א טימ ,טעשָאּפ עּבלעזסָאד נגָאז :עצײא נא טאהעג טָאה רעטווא רעד
 :טרָאװכאז ניק טימ טינ ,טרָא

 (נָא נעמ טקרעמ) טקרעמעגנָא טרעװ טעּברא רעוויטארעּפַא רעד ניא (1
 יד גנוטלאווראפ רעװָאנאלּפ-לענָאלצאזינאגרָא רעד ניא נרירטנעצנָאק וצ

 .רענעלּפ יד נלעטשפיונוצ פא טעּברא עקידנריפנָא -
 ,גרירטנעצנָאק נעמ ליװ טעּברא יד זא (1 :נכאז עדייּב רָאלק ניוש זיא ָאד -

 צאז ניא :נרָאסיכ ַא נאראפ רעּבָא זיא ָאד .נרירטנעצנַאק יז יי עמ ּוװ (
 -לענָא;צאזינאגרָא רעד ניא, :עּפורג יד ,טרָא סָאד טנַאטאּב יוזא טינ ניוש זיא
 .(פָאס מוצ עּפורג יד טייטש טרָאד) 21 צאז ניא יוויוזא ,"גנוטלאווראפ רעװָאנ
 :יוזא נגָאז נעמ נעק

 ,(גָא נעמ טקרעמ) טקרעמעגנָא טרעוו טעּברא רעוויטארעּפָא רעד ניא (621 = -
 טרירטנעצנָאק לָאז רענעלּפ יד נלעטשפיונוצ פא טעּברא עקידנריּפנָא יד זא = -

 ,גנוטלאווראפ רעװָאנאלּפ-לענָאיצאזינאגרָא רעד ניא (נרירטנעצנָאק נעמ לָאז) נַײז -
 טרעלקעג לַײװ ,נלאפעג טינ רעטװא רעזדנוא זיא כאז רעטסָארּפ אזא פא רעּבָא
 :שיסור פא רע ט
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 נסקאו, טָאטשנָא--"סקּוװ רעד,) טקעיּבוס א נרָאװעג (11 ,9-6) נצאז עקינייא ניא יא

 ,לע;צעּפס נדער כָאנ כיא לעװ נופרעד .קידוװעגיוּבמוא ,טרעווילג
 עד טכאמ טרָאװכאז סָאד יוזא יװ ,רעטסומ א ,וועגא ,רימ נכָאה ַא ָאד

 טימ - טנאּפשעגפיונוצ "געגנושרָאפסיױא יד; טרָאװכאז סָאד זיא 5 .אנ ניא

 2 עּבָא .מעד נָא נייגאּב כיז נעמ נעק דָארג ָאד ."נרָאװעג טכאמעגכרוד,, טרָאװטַײצ
 .ָאד נוא ,טרָאװטַײצ א וצ נעמוקנָא ניוש נעמ זומ נצאז עקידרעטַײװ יד ניא
 טַײצ טָאטשנָא רעטרעװכאז טימ סעִיצקורטסנָאק ּפיט נטייװצ א וצ רעּביא כיא
 : ,רעטרעוו

 רעווכאז יד ניא זיא ,26-19 נרעמונ יד נוא כא ,נצאז ריפ עטשרע יד ניא
 "גנוליײטרוראפ יד, ,"פמאק, ,"נרעפטנע -- סעגארפ, ,"טייקכעלריראּבמוא, :רעט
 טלאהניא רעלעירעטאמ רעצנאג רעד טראּפשעגנַײרא- .וװ .א .א "עציטש , ,"פליה,
 ימ סָאװ טָאטשנָא .6 צאז ניא ,רעגײטשא ,ניוש זיא שרעדנא .צכעוט מעד נופ
 א ָאד רימ נּבָאה ,(46) טסקאוװ (מוטרעיוּפ עשידִיי סָאד) כעלטנייװעג נגָאז
 ָאװכאז מעד טימ :יװא טסײה סָאד ."רָאפ טמוק סקּוװ רעד :6 צאז
 וצ זומ עמ ,נעמוקסיוא טינ ָאד נעמ נעק כיז ראפ נײלא
 .טרָאװטַײצ א נצעזוצ

 ּ ו װ ,סָאד ,טאקידערּפ א נָא נבילּבעג צאז רעד טלָאװ מעד נָא .צאז ניא טאקיד

 זיא ,טאקידערּפ רעד נַײז טפראדאב ּכעלטנגייא טלָאװ נצאז ּפיט נקיזָאדמעד ניא

 ;קעיּבָא נא (13--12) ערעדנא ניא (.וו ,זא .א "נשרָאפסיױא ,, טָאטשנָא--"גנושרָאפסיוא;,
 נּבערטש , טָאטשנָא -- "נעגנוּבערטש, ;"נרעסעּבראפ, טָאטשנָא--"גנורעסעּבראפ,)
 צקנופ עשיטאמארג עקיטכיװ א טרָאװטַײצ עטצעזעגוצ סָאד ָאד טָאה ,נייכעּב
 קא עגאל עַײנ א ניוש כיז טפאש טרָאװכאז מוצ טרָאװטַײצ א נצעזוצ טימ רעּבָא
 ז טנעקעג נעמ טָאה ,רעגײטשא ,3 צאז נגעװ .נצאז עּפורג רעטשרע רעד
 פ ("נפמעק וצ יװא יוװ) ,"נפמעק נעמ לָאז יצ, :טָאטשנָא) ,"פמאק, טימ זא
 אז נגעװ ;(לאירעטאמטרָאװ רעקינײװ ,2 טָאטשנָא צאז 1) סעפע נעמ טרָאּפש
 ,צאז רעַײנ ניק נעמוקעגוצ טינ זיא 26 ניא .נגָאז טשינ סניוזא ניֹוש כיז טזָאל
 "רָאפ טמוק סקּוװ רעד, עּפורג רעד ראפ רעקידװערַאּפש לאפנדעי זיא "טסקאוו,
 : טזָאל עּבלעזסָאד .נדער וצ טינ ניוש רערָאלק ,רעקידעּבעל ,רעכעלקירדסיוא נופ
 , ,17--7 גצאז יד נגעוו נגָאז

 טָאטשנָא = - טײטש'ס

 : נשרָאפסיוא גנושרָאפסױא נא נריפכרוד .א
 נזַײרּפ יד נצעזּפָארא גנוצעזּפָארא-נזַײרּפ יד נריפכרוד
 טריסוקסיד עמ עיסוקסיד א טייג'ס
 גדניּבראפ גנודניּבראפ ניא נייג
 טרעַײּפעג טָאה עמ נעגנאגעגכרוד זיא גנורעַײּפ יד
 נרעסעּבראפ גנורעסעּבראפ א ֹוצ נעגנערּב

 נכערּפשרעדיװ
 נַײז רעסיוס 02 ז נעניפע כורּפשרעדיװ א ניא כיז נעניפעג



 טָאטשנָא | עט טײטש'
 נקילייטאּב כיז לײטנָא נא נעמענ ,8 -

 .טמיטש מעקסעה ניא זיא
 נזָאל ,נזָאלרעד טייקכעלגעמ יד נּבעג
 נפערט כיז טרָא נא נּבָאה

 .כארּפש יד טריזינָאלּב אש עמ זא ,לָאקמעדיױק טסייה סָאד ?סָאד טסייה סָאװ
 עסיועג א נעמ טפאש רעטרעװטַײצ טימ רעטרעוװכאז נופ נעגנוצעזפיונוצ יד נ

 נרָאװעג זיא "נריפ, רעדָא ,"נריפכרוד ,, יװ ,רעגייטשא ,טרָאװ אזא ,נענָאלּבאש עּפורג
 טרָאװכאז סָאד סָאװ ,רעכעל עלא טימרעד נּפעלקראפ וצ יילק רעלאסרעווינוא נימ|
 : ,צאז ניא נָא טכא

 רעדנא נא ניא טרָאװ גקיזָאדמעד טימ נפָארטעג לָאמנייא ניוש כיז נּבָאה רימ
 ראפ סָאװ ,נעעזעג גיוש נּבָאה נוא--,עיצקורטסנָאקצאז רעוויסאּפ רעד ניא--;נָאלּבאש ּפ
 ודנוא סע טריסערעטניא ָאד .(6 כארּפשגנוטַײצ רעד ניא טמענראפ סע טרָא סיורג

 -נָא רעטרעװכאז נלעטש מאּב טליּפש סע עילָאר א ראפ סָאװ ,קוק רעדנא נא נופ -
 טריפ, "כרוד נעמ טריפ, כארּפש רעשיטסיצילּבוּפ רעד ניא .רעטרעװטַײצ טָאטש -

 "יד ,ננושרָאפסיוא יד :(וויסאפ) "טריפעגכרוד טרעװ סע, ,רעטּפָא כָאנ ,רעדָא ,"נע

 ,עיצאזיטארקָאמעד יד ,גנוצעזּפָארא-נזַײרּפ יד ,עיצאזילאלרטסודניא יד ,גנוכוזרעטנ
 ,גנורעַײפ יד ,גנוצריקראפ יד ,גנורעגנעלראפ יד ,עיצאזיליּבאטס יד ,גנוריזיטעוװָאס יד
 "ל נריפכרוד, טרָאװ סָאד ָאד טליּפש עילָאר א ראפ סָאװ .װ .זא .א גנוריסנאניפ יד -

 -אּב טימ נדנוּבעג ,נטַײטאּב עטסעפ ,כעלטנייוועג ,סָאד טָאה כארּפש רעד
 ; נפירגאּב-ג נֹוג
 אזא ניא ,רעגייטשא ,(חמסמס3חזפג חקסמססעת צזעאס) ליּבראפ סעּפע נריפכרוד (1 -

 :נאיש אּב
 ,טסעג ענעדאלעגנַײא ענַײז טימ נענאטשעגפוא סויװעל רעטקָאד רעד זיא..
 ,מירָאדאכ עכיוה ,עטיירּב ,עסיורג נופ יײר עצנאג א כרוד ײו טריפע גּכר

 ,(ז נצעמע נטיילאּב (2
 -רעװטַײצ טָאטשנָא (רעטרעװטַײצ נופ) רעטרעווכאז טימ נעגנוצעזפיונוצ יד ניא
 נלעירעטאמ גדעי ,טַײטאּב נכעלטנגייא מעד "נריפכרוד, טרָאװ סָאד טרילראפ ר
 זיא .װ .זא .א "עיצאזיליּבאטס יד, ,"גנושרָאפסױא נא גריפכרוד , .לאלכיּב טַײטא

 ָאד נעמ פראד "נריפכרוד, .וװ .זא .א "נריזיליּבאטס, ,"נשרָאפסיוא, :יװ רעמ
 ימעד ּבילוצ זיולב נּבָאה סָאד פראד עמ ;טַײטאּב נלעירעטאמ מעד ּבילוצ נּבָאה |
 ניא רימ נלָאז .װ .זא .א "עיצאזיליּבאטס , ,"גנושרָאפסוא,, :טרָאװכאז מעד נופ!
 -אטס, "נשרָאפסיוא, טרָאװטַײצ מעד נופ סָאװ ,טקעפע נּבלעזמעד נגירקסיורא צ

 -רעטא לטימפליה א יװ רעמ טינ ָאד זיא "נריפכרוד, .וװ .זא ,א "נריזיל
 .סיפ ענעגייא יד פא נטלאה טינ צאז ניא כיז נעק סָאװ ,טרָאװכאז סָאד נראּפ

 יז ;"נרעוו טריפעגכרוד,, עקפאד לָאז "גנושרָאפסיױא , יד זא ,זומ נייק טינרָאג זיא'ס
 יד מערָאװ ,.וװ ,זא .א (5 ת) "נרעוו טכאמעגכרוד, ,(.צ) "נרעוו טכאמעג, כיוא נ

 .רעראּפשרעטנוא יװ רעמ טינ נענַײז רעטרעװטַײצ

 ,65 .ז רעִירפ עז

 ."נרהיפכרעד; טרָאװ נרעטנוא ,6 רימָאטישז ,ײכוּברעטרעװ רעשיסור-שידִיי , .צישפיל .מ .י ,



 ּבראטש א, ,(נגַײװש נגעקנא) "גייווש א, :גנוצעזפיונוצ רעלעניגירַא נא ניא ָאד סָאד |

 גטשרע ,"נכאמ, טָאה ,,לג .ד .א "בראטש א נכאמ, ,"גַײװש א נכאמ,, רעגייטשא

 ן וק ,סנטייווצ .טײקטּפאכעגּפָא יד ,טײקילָאמניײא יד נקירדסיוא--,עיצקנופ עסיוועג א

 .םיֹורּבעג מעד טול ַײס ,כָאנ עמרָאפ רעד טול ַײס ,זיא סָאד -- ,('נּבראטש, נגעקנא)
 .-יבאטס, סָאװ ,("נשרָאפסיױא , נגעקנא) "גנושרָאפסױא , סָאװ, ,עּבלעזסָאד טינ ,כָאנ
 פא רעטרעווכאז נענַײז "ּבראטש א, "גַײװש א; ; ("נריזיליּבאטס, גגעקנא) ?עיצאזיל

 א, ראפ ,"נוט, רעדָאו "נכאמ , טימ עיצאניּבמָאק רעד ניא לעִיצעּפס ,טונימ רעד = }
 יא ,שרעדנא טינ ,("בראטש = |

 - רעשיטסיצילּבוּפ רעד ניא שילאסרעווינוא סָאד טצינ עמ יװ יוזא -- ,"נריפכרוד,
 - רעד נופ נעמונעג זיא -- ,טלאהניא נלעירעטאמ נדעי נופ טלוהעגסױַא .ח .ד--,כארּפש
 7: 'ס נעװ ,םקסמסהעעפ, 8ץסמסס1ע טרָאװטַײצ עשיסור סָאד טכאמעגכָאנ זיא'ס ; דמערפ

 טס עּבלעזיד .טרָאװכאז א וצ טרָאװפליה א יװ ,טַײטאּב נלעירעטאמ מעד נָא טמוק
 א: .נעלטימ עּבלעזיד טימ נעמ טכאמ עיצאניּבמָאק עשיטסיל

 גוטַײצ רעד ניא ."ניג, נגעװ ,רעגייטשא ,נגָאז נעמ נעק טאמיק עּבלעזסָאד
 -ָארּפ יד ,סקּוװ רעד ,גנורעַײפ א ,פמאק א ,עיסוקסיד א :קידנעטש "טייג, כארּפש

 נייג , טימ רעּבָא .(24 צאז) "נלעפ סָאד , עליפא ,.וװ .זא .א דעמיל א ,עיצאזיראטעל = !
 ָאנ זיא קירעּבעל וצ ;"נריפכרוד , טימ יװ ,רעגרע כָאנ שיטסיליטס "וצ סָאד טייג, |

 ארפשנוטעצ רעד ניא (גנוגעוואּב) טַײטאּב גלעירעטאמ מעד ניא "נייג , טרָאװ סָאד

 ,(נילרא טקנוּפקיל 0 מידומיל יד וצ (סיפ יד טימ
 : :10 צאז רעזדנוא טימ נכַײלגראפ סָאד רימָאל

 ודניּבראפ רעטסגנע רעד ניא ניײג פר אד שיסור נופ דעמיל רעד
 ,טעּברא-לוש רעניימעגלא רעד טימ

 2 ייקטלצקעג נוא ("מידומיל יד וצ נייג,) עי גופ טסארטנָאק רעד

 : וּפלטימ נוא עמערָא יד פא יײר רעטשרע רעד ניא ניי ג טרָאפ יא נטידע רק יד (3
 ,(.צ) נטפאשטריוו

 : טסייה סָאד



 ןעּביס גייא טוַײװ רע .סעצארעמא יד גרידיווקיל וצ .נרעטש סָאװ ; |
 :יוזא רע טגָאז עּביס רעטייווצ רעד
 .(.צ) נלוש לָאצ רעגונעג א נופ נלעפ סָאד טײג רעטַײװ 4

 : טסייה סָאד
 ,(נלוש טלעפ ,נלוש גונעג) ;ש לָאצ עגונעג א טלעפ רעטַײװ (4

 ערעדנא ננעװ נגָאז כיז טזָאל "נייג, נוא "נריפכרוד, נגעװ סָאװ ,עּבלעזסָאד = |
 ,רָאנ ןיא קעליכ רעד ;(.װ .זא .א ,נעגנערּב) עילָאר רעּבלעזרעד .ניא רעטרעװטַײצ
 .רענעטלעז כיז גפערט ייז סָאװ

 א טימ טרָאװטַײצ א נופ נעגנוצעזפיונוצ נענָאלּבאש עטכארּבעג עלא יד ניא
 רעמ טינ נענַײז יז ;טַײטאּב נלעירעטאמ נדעי רעטרעװטַײצ יד נרילראפ טרָאװכאז !

 ,"נַײז, ,'נּבָאה, רעטרעװטַײצ יד יוויוזא כערעעּב ,רעטרעװטַײצפליה יו
 נדליּב וצ טרָאװטַײצ קיטַײטאּב א נופ ּפיציטראּפ נוא וויטיניפניא מעד אֹּב "נרע

 טינ זיא'ס ,נעגנאגעג טסיּב וד ,נעעזעג ּבָאה כיא) טַײהנעגנאגראפ יד טימרעד -
 יד .(.לג .ד .א ,נײג טע װ רע) טפנוקוצ יד נוא (.לג .ד .א ,נרָאװעג טרעהעג :
 -נזַײרּפ יד נריפכרוד,) נעגנוצעזפיונוצ יד ניא רעטרעװטַײצ יד נופ עיצקנופ +

 .עשיטאמארג א ,עלעמרָאפ-נייר א טציא זיא (.וװ .זא .א "גנוצעזּפָארג
 נּבָאה סטכער רעטרעווכאז יד לַײװ ,רָאלק סָאד זיא (102 .ז) 1 עּפורג רעד ניא

 -סיוא) סקניל רעטרעװטַײצ יד סָאװ ,(לצרָאװ מעד) לייט נקיטַײטאּב נּבלעזמעד -
 עּפורג רעד ניא פּונּבֹױוא סיֹוא סָאד טעז שרעדנא .(.וװ זא .א נשרָאפסיוא--גנושר
 ָאד נּבָאה ,"לייט, מעד סעפטושעּב כָאנ נּבָאה סָאװ ,"נקילייטאּב--לַײטנָא, צוּכי
 רעטרעװטַײצ יד סָאװ ,נלײט עקיטַײטאּב עּבלעזיד טינ סטכער רעטרעווכאז
 רימ נּבָאה לצרָאװ נבלעזמעד נופ לַײװ ,(.װ .זא .א "טמיטש,--"מעקסעה,) סקנ
 רעּבירעד .(.ֹוװ .זא .א "נכעלגעמ, "נמעקסעה, טינ טגָאז עמ) טינ רעטרעװטַײצ ני
 ,קירעּביא ָאד זיא טרָאװטַײצ סָאד ןזא ,גױא ניא פראש יא טינ ָאד כיז טפרג
 ,16 עזארפ ,רעגייטשא ,נענעייל רימ זא .יוזא כָאד רעּבָא סָאד זיא מעצעעּב ."טסו

 רָאדיד גוא ,"טייקכעלגעמ, טסייה סָאװ ,כאז אזא נאראפ זיא'ס זא ,טינ רימ נע
 סניוזא רימ נענעק טארפיּב ."נּבעג, טינ רעדָא "נבעג, ָאי רעצעמע נעק כאז

 יד סָאװ ,סָאד , יװ ,טקעיּבוס "רעלאער, אזא ָאד זיא רעּבעג רעד סָאװ ,נעניימ טינ
 רעד נופ ניײגסיורא עשינאכעמ נוא עקיליוַײרפ סָאד כאווש נרידוטש כעלרע

 א טסּוװאּב רעזדנוא ראפ נּבָאה "טייקכעלגעמ יד טינ טיג, עּפורג רעד ניא ."ייטראפ
 -רָאּפ יד נגירק רימ ,"טייקכעלגעמ,, נוא "טינ; רעטרעוו יד זיולּב--טרעוו נקיטַײט

 א ניא "נבעג, .עּביס רעסיװעג א רעּביא "כעלגעמ טינ זיא, סעּפע זא ,גנולעטש
 -סיורא זױלּב פראד טרָאװטַײצ סָאד .נוט וצ סָאװ טינ ָאד טָאה עמרָאפ רעקיטַײטג
 טאקידערּפ גייק סָאד נעק כיז רַאפ ניילא סָאװ ,"טייקכעלגעמ, טרָאװכאז מעד נפל

 טרָאװ סָאד "וו א יא סיוא טינ סָאד טעז כעלרעסיוא שטָאכ ,ט רָא

 ,(9 צאז) "עיסוקסיד א נעגנאגעג זיא ,, עיצאניּבמָאק רעשיטסיליטס רעד ניא "נעגנאג :

 קידנעטש א רעטרעװטַײצ טימ רעטרעווכאז נופ גנוצעזפיונוצ די א: 0



 ז נּבָאה ילברעד ; רעטרעװ "עטסוּפ, ,עליוה ,מינָאמיס עשיטאמארג עלעמרָאפ =

 .געמ טָאה; ,'נריפכרוד טעװ עמ, :נגָאז טנעקעג גטלָאװ רעבַײרש ידי

 ארפ יד טימ טרָאד זיא עּבלעזסָאד .טרָאװכאז סָאד נטלאהרעד עקפאד לי עמ ּביוא -

 עד גופ) טרָאװטַײצ סָאד ,(יגנוטכאלשסיוא יד ,) טרָאװפליה א נָא ,ניילא טייטש -

 6 .צאז ניא טאקידערּפ נופ עיצקנופ יד רעטרעװטַײצ

 / סע נעװ ,טרָאװכאז סָאד זא ,טנָאמרעד ניוש כיא ּבָאה טרָא רעדנא נא ניא
 .רימ נכיללגראפ 0 וויסאּפ צאז מעד שיגָאלָאכיסּפ ניוש טכאמ ,טרָאװטַײצ א טיַײּבראפ

 / סטקעיּבוס מעד סָאװ נוא ,עיצקורטסנָאק רעוויסאּפ רעד ניא יװ (קידנעטשּבלעז רעקינ
 / עוויסאפ ענעפָא ניק .טקעיּבָא רעד טינ ,טאקידערּפ רעד נעמונראפ ָאד טָאה טרָא
 װ רעטרעװטַײצ עקידנעיײטש עניווא טימ לַײװ ,טינ ָאד רימ נּבָאה עיצקורטסנָאק
 . טנפע'ס רָאנ יװ רעּבָא .נכאמ טינ נוויסאּפ נייק כיז טזָאל "נעמוקרָאּפ , נוא "נסקאוו,
 יד ניא סָאד נעעז רימ .סיורא רע טגנירּפש יוװא ,וויסאּפ א ראפ לטלעּפש א כיז
 עג טריפעגכרוד זיא, ,"נרעװ טריפעגכרוד טינ טעװ סע, :8 ,? נצאז
 .נוא וויסאָּפ (1 :נענָאלּבאש 2 נופ עיצאניּבמָאק א רימ נּבָאה ָאד .ה .ד ,"נרָאװ
 ,ומ נייק טינ וויסאּפ רעד זיא ָאד ,כיז טייטשראפ .טרָאװטַײצ טָאטשנָא טרָאװכאז (2

 .מעד כיז כָאנ טיצ נָאלּבאש נייא סָאװ ,כעלריטאנ ניױש זיא'ס רעּבָא ,"טריפעגכרוד
 .נלאפ ערעדנא ניא רעּבָא .נדנוּבעג -שיגָאלָאכיסּפ נענַײז גענָאלּבאש עדייּב :נטייוװצ
 / זיא סָאד .ויסאפ נַײז צאז רעד ניוש זומ טרָאװטַײצ א טָאטשנָא טרָאװכאז א נופ
 . ברעטסומ .יז פור כיא יו ,עיצקורטסנַאק עוויסאּפ (עשיוויטנאטסּבוס) עטלעטשראפ יד
 ק מעד ניא 6459 נצאז יד טימ נזיװעג ניוש כיא ּבָאה עיצקורטסנָאק אזא נופ
 ;59 צאז טרָאד נופ ,רעגייטשא ,רימ נעמענ .(74--68 .ז רעירפ עז) וויסאפ נגעוו לטיפ

 -לװיצ א ברוד טעװיש גדליװ-בלאה א נופ גנוט כאל שסיוא יד קינײװ מיא טרעמיק סע...

 א ,גנורינער רעטריזיל

 1 (א59) סָאד טסייה מרָאפ רעטלקיװעצ א ניא זא ,נזיװעג טרָאד ניוש ּבָאה כיא
 עגסיוא טעװ טעװייש רעדליווּבלאה א סָאװ ,קינייװ מיא טרעמיק סע

 .ּפרוד (טכאלשעגסיוא טרעװ ,נרָאװעג טכאלשעגסיוא זיא) נרעװ טכאלש
 2 ,גנוריגער רעטריזיליוויצ

 ופ מעריוג רעד זא ,רָאלק זיא'ס .עיצקורטסנָאק עוויסאּפ עלופ ענעּפָא נא .ה .ד
 טַײצ מעד טָאטשנָא (יגנוטכאלשסיוא ,) טרָאװכאז סָאד זיא 59 ניא טייקוויסאּפ רעד
 טינ נעמ נעק צאז אזא נעיֹוּב וויטקא .ה .ד ,שרעדנא .("נטכאלשסיוא,) טרָאװ

 נָא טרָאװכאי א טימ נצאז ּפיט נסיװעג א ניא--,צרוק ,64-60 סעז
 :יטאמָאט װא כיז כָאנ טרָאװכאז סָאד טיצ טרָאװטַײצ א טָאטש
 .-רָאפפ עליפא נעק עמ .עיצקורטסנָאק רעד נופ טײקװיסאּפ עלופ יד
 רָאװכאז סָאד ּוװ ,ּפיט רעד זיא סָאד--:נצאז ּפיט א ראפ סָאד זיא סָאװ ,נרילומ/

 ועד נאראפ זיא'ס נוא ,(וויטאזוקא נא כיז כָאנ טיצ) וויטקא קראטש זיא (טרָאװכאז

 .10 .ז ,רעירפ עז (8



 ,נטאּבעד נייק סיורא טינ טאמיק

 .גנוריּפורג רעד נופ רעטקאראכ מעביי

 .(.װ .זא .א "עיציזָאּפָא יד נל

 ."נענופ, עטנוזעגמ

 -יא מענופ טייקכעלריראּבמוא -
 ,נטעקאּפ יד גופ טלאה

 .עיציזָאּפָא רעד נופ גנולייטרורא
 .כעלרעמעק יד נופ נעגנושרָאפסיױא
 .מוטרעיוּפ מענופ סקּוװ ר
 6 ,נעגנוקידלושאב נופ גנושרָאפסױא !

 .גָאט-עיצארעּפָאָאק מ ענופ גנורי = -

 נופ שי
 ,מוטרעױּפ מע גופ !

 ,מיא נופ גנוריפכרוד יד
 -ופ טַײקיגנעהּפָא גופ עמרָאפ עי
 מענופ קלָאפ מענעפרָאװעגרעטנוא מ
 ,נקידנשי

 גנויצאב רעסעמע

 / -ייטשא ,רעוט א טערקנָאק גזַײװנָא 4 צאז רעזדנוא ניא ,רעגייטשא לָאז עמ
 טא :צאז אזא טאהעג רימ נטלָאװ ,ייטראּפ רעד נופ .ק .צ רעד

 .טפור .ק .צ מעד כרוד עיציזָאּפָא רעד נופ גנולייטרוראפ יד (4

 ; נצאז ערעזדנוא ניא נכיײלגראפ רימָאל

 .  עוטסאפ עלופ א רע טזַײװ עמרָאפ רעטלקיװעצ א ניא סָאװ ,צאז א .ה .ד |
 + +:רעירפ ָאד ,וויסאפ נגעוו לטיּפאק מעניא 63 צאז ניא יװ יוזא כערעעּב ,עיצקורטסנָא

 . -עגלא מעד טנווג ניא טינ טרעדנע ..גישטלוט נקאילָאּפ יד כרוד נּבעגרעטנוא עשירעטעראפ סָאד == |

 -רוראפ סָאד, :84 ניא נגָאז טפראדאּב נעמ טלָאװ נגעו טייקיונעג רעלופ נופ)

 .טרָאד לָאז עמ נעװ ,5 עזארפ רעקיטציא רעזדנוא טימ נעוועג טלָאװ עבלעזסָאד |
 עמ נעװ ,22 א טימ ;כעלרעמעק יד טשרָאפעגסױא טָאה טערקנָאק רעװ .נגָאז

 .לג .ד .א ,טקעָארּפ מעד גריפכרוד פראד עס רעו ,גגָאז לֶא
 ,טייקוויסאפ רעד נופ נרעק רעד זא ,טוַײװ 4 נוא א4 נופ כַײלגראפ רעד רעּבָא
 . טרָאװכאז מעד ניא ,4 צאז ניא נקעטש ניֹוש ןומ טייקוויסאּפ נופ טייקכעלגעמ

 טייקוויסאפ יד טכאמ ."ק .צ מעד כרוד, עפורגיּבָאגוצ יד :טרָאװטַײצ א טָאטשנָא -
 .רעלופ--טלאהניא מעד טול נוא רעטעליוּב לעמרָאפ ץיולג

 יד ,גָאלּפ עטנאקאּב יד ךיז ךָאנ ןעיצ זומ--טרָאװטַײצ א טָאטשנָא טרָאװכאז סָאד

 .נטעקאּפ יד ןרירנָא טינ רענייק רָאט

 .עיציזָאּפָא יד טלייטרוראפ עמ
 .כעלרעמעק יד טשרָאפעגסױא טָאה עמ
 ,טסקאוו מוטרעוּפ סָאד
 .נעגנוקידלושאּב יד נשרָאפסיױא טעװ עמ
 .-עג נעמ טָאה גָאט-עיצארעּפָאָאק מ ע ד
 ,טרע ַײּפ
 מוטרעיּפ סָאד יװא יװ ליּפשַײּב א
 .סעמעעּב כיז טיצאּב
 .מיא נריפכרוד
 -נא סָאד יווא יװ ,עמרָאפ עדעי
 מענופ ּפָא טגנעה קלָאפ ענעפרָאװעגרעט
 ,נקידנשרעה

  -קאדער רעד ניא ;'נופ, מעד מוטעמוא רימ נּבָאה סטכער עיצקאדער רעד ני
 / .ײװצ נאראפ זיא'ס ,טינ מיא נפראד רימ נוא 7 מיא רימ נּבָאה קי



 ינ 2 .זומ סטכערי עי רעד גיא זא זא ,רָאלק 4
 ניל עיצקאדער רעד ניא סָאװ ,סָאד זא ,נזיװעג רעִירּפ ניוש ּבָאה כיא .נדַײמ = |

 זֶא ,טקעיּבוס א (עמרָאפ רעדנא נא ניא) סטכער זיא ,טאקידערּפ א סָאד -
 ביז כָאְנ טיצ ,טרָאװטַײצ וויטקא נא זיא סָאד נעװ ,טאקידערּפ רעד .טקעיּבָא
 אקידערּפ מעד נופ ּביוא .(.וװ .זא .א "נטעקאּפ, יד נרירנַא,) וויטאזוקא ניא טקעיּבָא
 טצאֹּב עשיסקאטניס יד נעמ נעק ןיא ,טקעיּבָא נא רעדָא ,טקעיּבוס א טרעװ
 וא  נשיווצ 1 ׁש יד; נוא ("טייקכעלריראּבמוא,) ?גרירנָא; נשיווצ ,רעגייטשא

 אז סָאד ּוװ ,טרָאד ."נופ, םעד טימ .ה .ד ,וויטינעג א גופ עמרָאפ רעד גיא יו
 עמוקסיוא צאז נטריצילּפמָאק טינ ,נטעשָאּפ א ניא נעמ נעק ,טקעיּבוס א זיא טרָאװ

 ..כיוא רעמ נכאמ כיז נעק'ס נוא ,(23 .) "נופ, לָאמ 2 עליפא נוא (18 צאז) "נופ,

 :צאז-גנוטַײצ נשיסור אזא נצעזרעּביא "ַלרטעג, נלָאז רימ ,רעגײטשַא נעוו 4
 00מ0ע38ת ץאהכהתוז 120046 118 80004078242406ױ45 ץמצצזגסאגע4 20עסעסץקנגזצ סה = =

 1 ןיגנג11381110111111 ןץסקא תסהסטעא 21004010 403480188.

 טא יא :יזא נעעזעגסיוא סָאד טלָאװ זיא
 וד נופ טַײקיטײנ רעד פא כיוא נזיװעגנָא נּבָאה נעגנוטאראב יד 5

 עד נופ גנוריפ רעד נופ סעמרָאפ-ריזינאגרָא עקינײא נופ גנורעסעּבראפ

 ' ,טפאשטריוו-דלאוו
 :נּבעגוצ ,רעגייטשא ,רעהא כָאנ נלָאז רימ נעוו
 (:03411684) 1121זסז0 38

 ,"נופ, א כָאנ נעמוקעגוצ טלָאװ
 ד טארפיּב ,טכעלש רָאג רעדָא ,רעוש לָאמטּפָא זדנוא זיא "נופ, רעד יוזא יו

 אה ָאד .?טדערעג ניוש כיא ּבָאה מעד נגעוו--,"נופ רעקידנרָאג-ללרד-ליװצ
 טפָא טזָאל "נופ, טימ טרָאװכאז א נופ עיצאניּבמָאק יד זא ,נזיוועג רעירפ ניֹוש כיא

 ב) צאז ניא טקעיּבָא רעד זיא סָאװ נוא טקעיּבוס רעד זיא סָאװ ,רָאלקמוא לָאמ = -
 "יטשא ,נעניוװעגוצ רעװש כיז זיא טײקרָאלקמוא אזא נָא עליפא רעּבָא 6 4 16 =

 :22 צאז ניא יװ ,עיצאניּבמָאק אזא וצ ,רעג

 4 נשטנּוװעג טינ נעוװעג טלָאװ (טקעָארּפ מענופ) מיא נוט גנוריפכרוד יד ...

 ?ע נא זיא סָאד .(םקסמסגסאתס 010 עשיסור סָאד נבעגרעּביא פראד סָאד) 0

 א

 לנייועגרעמיוא זיא ..,(.ש .נ--סעָאצױה עוויטארטסינימדא יד נופ) גנורענעלקראפ עקיזָאדד 6 4
 לּבור נָאילימ טרעדנוה 4 זיּב 3 נופ אי נא גּבעג טעװ גנוריפכרוד ריא לַײװ ,קיטכיװ = =

 . :נגָאז טעשָאּפ נעק עמ ,מעד טָאטשנָא טרָאװטַײצ א עליפא טרָאּפשראפ עמ א |
 . גבעג טעװ (.ש .נ --.גנורענעלקראפ יד .ה ,ד) סָאד לַײוו ,.,6

 0 .װ .זא .א עימָאנָאקע
 .רעירפ ?גופ, לטיפאק סָאד עז (9 א



 ."מיא נופ גנוריפכרוד יד, :יװ טסיװ יוזא

 נא גיא (טרעבא א גצינ נעמ נעק נלאפ עניוזא ניא זא ,נזיװעג יש לטיפאק
 בוא ,ויטיניפניא נטריװיטנאטסּבוס א נופ עמרָאפ א ניא ,עמרָאפ רעדנא

 .-ניא רעטריוויטנאטסּבוס רעד .,(00כיוא סָאד נעמ טצינ נעגנוטַײצ ערעזדנוא ניא זג

 -לוירּפ יד טינ טרילראפ רע סָאװ ,טפאשנגייא עכעלקילג יד שידִיי ניא טָאה וויטיניפ -
 טימ ;װיטאזוקא ניא טקעיּבָא נא כיז כָאנ נריפ וצ וויטיניפניא מעד נופ עיגעל |

 -נעענ כיוא זיא רע ,(11"נופ,-- וויטינעג מעד נדַײמסױא נעמ נעק ,סָאד טסייה א

 -עג סָאד יװ ,טיײקיעפקורדסיוא רעמ רע טגָאמראפ עליימעמ ;טרָאװטַײצ מוצ רעט
 .מעד טימ כארּפשיגנוטַײצ רעזדנוא ניא כיז נעמ טעוועטאר זיא .טרָאװכאז עכעלטנייוו
 ;24 צאזו רעזדנוא ניא ,רעגייטשא וסָאד נעעז רימ .וויטיניפניא נטריוויטנאטסּבוס

 וו .זא .א סעיטנאראג עכעלצעזעג עטסראטנעמעלע יד טימ ...גנוכוזרעטנוא יד גלעטשמווא סָאד

 .,כיו טייטשראפ ,נוא ,060188:06 0621648 עשיסור סָאד רעּביא נעמ טצעז יוזא-

 : נגעקנא סערגָארּפ א זיא ס
 יו .זא .א גנוכוורעטנוא רעד נפ ננולעטשמורא יד 4 : :

 -רעּביא רעד :נפלָאהאּבמוא כיוא זיא סָאד רעּבָא ; נּבַײרש טנעקעג טלָאװ עמ יװי
 נלעטשמורא , :טעשָאּפ נגָאז טנעקעג טלָאװ רע זא ,טקרעמאּב טינ טָאה ר
 סָאד יוװ טקנוּפ ,וויטיניפניא א טאהעג רימ נטלָאװ ;,?סָאד , נָא) "גנוכוזרעטנוג

 .("גנוכוזרעטנוא יד נריפכרוד;ג) 224 ניא רעצעזרעביא רעד טוט

 -יפניא מוצ רעדָא וויטיניפניא נטריוויטנאטסּבוס מוצ נעמוקנָא נעמ זומ לָאמטּפ

 -טַײצ סָאד סָאװ ,לצרָאװ נּבלעזמעד גופ טרָאװכאז גייק טינ נּבָאה רימ לַײװ 2

 :רעגייטשא ,נכאמ וצ רעווש סָאד זיא'ס נוא ,ט

 : .(.צ) פארגאראּפ נקיזָאדמעד גפ דאװּוצּפ ָא גאלשרָאפ א נגָארטעגנַײרא טילָאּפ יראה טָאה (7

 | : טרָאװכאז א ָאד טייטש גשיסור ניא !
 רעדָא "גנופראווּפָא, טלָאװ נשידִיי ניא .8406 םקסהתס:סחתס 060 ס'דא ה0 86 8

 .טכעלש נעגנולקעג "פרא
 .(.צ) גרָאּפ וצ נעמוק טעװ נאירּב זי ּב נרָאװעג טגײלעגּפָא זיא עגארפ יד נזייל סָאד (38 =

 -כאז ניק כיז טזָאל "נרָאפ וצ נעמוק, נופ ; תס חץמסּפהה םקמהמ !נשיסור ניא
 ."נעמוק-קירוצ ,נעמוק סנאַירּכ זיּב, גגָאז טנעקעג ָאד טלָאװ עמ ;נכאמ טינ ט

 -ערּפ נקידנעניינראפ א טימ רעטרעוװכאז יד רעוװש שידִיי ניא נעגנילק טּפיוהרעד

 (.וװ ,זא .א גסתסנזעגזסוזעס, 110811010810:186180 עשיסור יד) |

 .(.צ) ..ונגארפטנורג יד גײט ש ראפ-טינ סָאד (9
 .(.צ) טעמארגָארּפ יד נפ טײקטקידירפאּב-טינ יד (40

 סקהסמהסזטס- עשיסור סָאד נּבעגרעּביא פראד טרָאװ עטלכירטשעג עטצעל סָאד)
 .(8סָצ 08סעמסץס131068 : סָאד טסייה רעכינ נוא ןענזניסד4

 ,17 ,16 .ז ,טרָאד (
 -כָאנ נעמ פראד וויטיניפניא נטריוויטנאטסּבוס מעד נופ טייקכעלמיטנגייא עקידרעװקרעמ עקיזָאדיד (41 |
 רעד וצ *סָאד, רעהעג ,"עיצקודָארּפ יד גריזינאגרָא סָאד, : רעגייטשא ,נגָאז רימ גע זא ,כעלגעמ .נשד

 ורערָאלק גוש זיא טלמעד .,"גריזינאגרָאג וצ לעַיצעּפס טינ ,"עיצקודָארּפ יד נריזינאגרָא, עּפורג .רעצנ
 ש5



 ,םינָאוניא עכעלרעניא יד יא כיז נשימנ ַײרא טינ נקיטַײזנגעק נגעוװ טקאפ א

 אפ נענאטשעג רעצעזרעּביא יד נענַײז ָאד סָאװ ,טימרעד טנאסערעטניא כָאנ נענַײז -

 ג .רעזדנוא גגעוו גנורינער עשיזיוצנארפ יד טסייוו עד רעטיוא . 6

 ָאװ "גנושימנילרא טינ; .0 םמהעאטסאז 0088601216226180 :שיסור ניא

 .גרָאלראפ נעגנאגעג רָאג ָאד ניוש טלָאװ "כיז, נוא ,רעגרע כָאנ נעגנולק
 ָאמ ערעדנא רעּביא וויטיניפניא מוצ ןעמוקנָא נעמ זומ נלאפ ערעדנא ניא

 : רעגייטשא ,(.לג .ד .א עשיסקאטניס)
 רעד גופ גסערעטניא יד נקידײטראפ וצ טלעטשע ג נצנאגניא כיז טָאה טארנעג רעד (2

 : .(יצ) עיזאושזרוּב

 עס טלָאװ שידִַיי פא .ס1הװ 82 בהזחמזצ חאצסקס008 :סָאד טסייה שיסור ניא

 ווש עליפא ,טכעלש נעגנולקעג "גנוקידײטראפ רעד פא כיז טלעטש
 ,כעלדנעטשראפ

 / -נאטסּבוס מעד עסערּפ רעזדנוא ניא נצינ וצ צנעדנעט יד :נגָאז רעּבָא פראד עמ
 ּו | עא רעדייא ,רעטיירּב כאסא זיא וויטיניפניא מעד רעדָא וויטיניפניא נטריוויט

 ן
 .געלדנאהאּב מאּב עגארפ עקיזָאדיד נּביױהפוא רעסעּב זיא סע זא ,טרעלקרעד טָאה רע (3

 ,(.צ) טכיראּב לייט נקידנכערּפשטנא

 .גםקאג 00סָץהסגחא :טרָאװכאז א ָאד טייטש טסקעט נשיסור ניא

 .(.צ) נײראפ מעד נסיל שוצסיוא טרעדָאפעג טָאה טילָאּפ (4

 ז/ס00מ82ח עסעהסצסחע8ה :נשיסור ניא

 : .(.צ) ...זא ,ּפיצנירּפ מעד נענע קרענָא וצ טרעדָאפ עיצוילָאזער יד (5

 .עכעלנע גוא עניוזא .וװ .זא ,א :ץססעס+ םקתבגהטעה תחץקחמואחחה גשיסור ניא

 .רעטרעוװכאז דנאנאכרוד ָאד נעייטש טסקעט נשיסור ניא :נעיָאסינ א
 מ וויטיניפניא נטריוויטנאטסּבוס מעד ורָאּפ וצ צנוק א לָאמא טזַײװאּב עמ

 יי : רעגייטשא ,"נופ,
 א + +(.5) רעּבאיטנעס 26 נפא טמיטשאּב ויא ..רָאפנעמאוצ מםענופ נענעפע סָאד (6

 / סָאד זיא לאפנדעי :עקילעפוצ ,רעקינ ,נענַײז סעִיצאניּבמָאק עניוזא רעּבָא
 2 : ."נופ, מעד נָא ָאד זיא לאלק רעד .לאלק רעד

 הפ, מאי מעד נופ סיורא ודנוא טפלעה סָאװ ,צנעדנעט אזא נאראפ זיא
 ׁשנָא ('נופ, מעד טימ) רעטרעװכאז נוא ,טינ רעּבָא כָאנ סָאד ןיא עמרָאנ נייק
 .אֹּב רעדָא ,נעגנוצעזרעּביא ניא טּפיוהרעד -- ,(נוויטיניפניא רעדָא) רעטרעװטַײצ
 וט ַײּברעד .טירש נוא טירט פא נעמ טֿפערט -- ,שיסור פא נעקנעד סָאװ ,נטסיציל
 פ טנאקאּב גוש זדנוא זיא סָאװ ,סעמרָאפ ערעגרע נוא ערעסעּב נופ שימעג מעד געמ
 ציטָאנ ניא גיא נרעדנא נכָאנ סנייא טּבַײרש רעטװא רעּבלעזרעד .(12 וויסאּפ

 א ,(יצ) 1924 .י ניא נּבױהעגנָא כיז טָאה נטכירעגצאנ נריזינאגר ָא סָאד (7

 / .(יצ) טקיטכעראּב מוקלופ כיז טָאה נטכירעג עלאנָאיצאנ נופ גנוריזינאגרָא יד (48

 :טּבַײרש רערעדנא נא
 סעּפורג עַײנ נוא עַײנ צלא נסיוטשסיורוא מוצ טגגערּב ...עיצאזילאנָא;צאר יד (9

 ,04--63 .ז ,"עיצקורטסנָאקצאז עוויסאּפ יד, לטיּפאק סָאד עז (2

 עט 2 0



 ,(.צ) גירלטעגרא מענופ גנוצעוּפָא 1

 .ויטאד מעד טימ ,לאפגיוּב רעדנא נא ט

 גענַײז ָאד ,ויטאד א כיז כָאנ נעִיצ נענעק רעטרעװטַײצ עסיוועג שטָאכ ,רעטרע

 :וויטאד אזא וצ טניוװעגוצ כיז נּבָאה רימ .סעיצאדארג עסיוועג נאראפ

 גפלע ה טימ מורא יוזא נוא עקיּפָאק עַײרפ נַײז עסאק ניא נטלאה וצ וועיוכעמ זיא רע .. 1
 .(.צ) דנאּבראפנטאר רעזדנוא נפ גנולקיװטנא רעד

 מיא אּב כיז טדניּב ,עיציזָאּפערּפ א נָא ,"נפלעה, לַײװ ,כעלרעווש נשטנעמנסאמ

 טניוועג זיא רע) לאלכיּב נכאז עטּבעלאּב נייק טינ טימ ,סע;צקארטסּבא טימ טכעלש-
 רעסעּב ָאד טלָאװ רעשפע .,(וװ .זא .א ,ריד ,נשטנעמ א ,נצעמע נפלעה ;גגָאז וצ

 נּבָאה רימ ,"גנולקיווטנא רעד וצ נפלעהטימ, :"וצ, טימ נגָאז וצ נעוועג (רעטעשַא
 .,טגָאזעג יװ ,רעּבָא .תסנזסינפ ןע8381ז10 ; נשיסור נופ ,כיז טייטשראפ ,נעמונעג סָא

 טיצ "נפלעה, ; טלאהנָא נא ָאד נּבָאה רימ נוא ,טניוװעגוצ וצרעד כיז רימ נּבָא

 רערעװש .טקערָאק שיטאמארג זיא "רעד, עמרָאפ יד ;וויטאד א כיז כָאנ לאלכיּב -
 ;לאפ אזא ניוש זיא -

 .(.צ) נכַײלגסעד נוא סעָא

 מזיסור א זיא סָאד-- ,'טעּבראסגנודלב רעד לקאכאס א נריפוצרעטנוא,

 וויטאד א פא נָא זדנוא טַײט "רעד, עמרָאפ יד רעּבָא ,(טעּבראסגנודליּב רעד)- נו
 גשיוצ גנּויצאּב עטסקיניװעניא יד זיא סָאװ ,זעמער נסיוועג א רעּבירעד טיג גו

 כאסא ניוש זיא סָאד --,"סעָאציױה-טעשזדויּב יד לקאכאס א נריפוצרעטנוא .רעטרעוו -
 זיא'ס ;סיורא טינ כיוא וויטאד נייק נעמ טעז "יד, עמרָאפ רעד ניא מערָאװ ,רעגד
 ,כעלגעמוא נטולכאל געוװעג טלָאוװ'ס .וויטאזוקא נא ,וויטאנימָאנ א זיא'ס זא ,טכע
 גייטשראפ טעװ עמ ּבױא :"יד, ראפ רעִירפ טמוק סָאװ ,"רעד, עמרָאפ יד טינ נע
 מעד טימ סָאװ ,נסױטשנָא כיז ניש נעמ טעװ ,("רעד, טימ) צאז לייט נטשרע מע

 .("יד, טימ) טניימעג זיא לייט נטי
 :יװ ,לאפ אזא זיא רערעווש כָאנ

 .(.צ) סרוקנָאק נופ נטאטלוזער ירד טעמריוועג נטנוװָא נא (53

 ,טינרָאג שיטאמארג טזַײװ "יד, עמרָאפ יד ;מזיסור א סָאד זיא שיטסיליטסר
 צאז רעצנאג רעד ."נטאטלוזער, ןוא "טעמדיװעג , נשיווצ גנויצאּב יד זיא סָאװ -

 863סץ; 206881068- גנופ סוכז מעד טימ --,כיז טייטשראפ ,"רענעקליֹווו, אּב --טּבע 2

 ,צאז מעד רָאלקמוא לָאמטפָא טכאמ וויטאד ּפיט רעקיזָאדרעד נג ספעם;
 :רעגייטשא ,רענעייל נטינעג מעד ראפ על
 גּברָאק א ראפ נעגנערּב מי א טיירג .,,זיא נוא דנאלטסע טימ דנוּב מעד טינ נצנאגניא טצאש רע (54)

 .(.צ) גסערעטניא רעװקסָאמ

 ו : יי
 1 וע א יא
 טא יע ר

 כָאנ עיצאניּבמָאק ערעווש א ודנוא טגנערּב טרָאװטַײצ א טָאטשנָא טרָאװכאז סָאד

 : -טַײצ אב עליפא טאלג טינ לָאמטפָא זדנוא אּב וצ סָאד טייג וויטאד מעד טימ

 מעד געעזסיוא עמָאטסימ טעװ "גנולקיווטנא רעד נפלעהטימ, יו עיצאניּבמָאק אזא |

 -טעשזרויּב יד ,טעּברא-סגנודליב רעד לקאכאס א נריפּוצרעטנוא טציא רעװש זיא 2

 לקאכאס א.. :נעוועג רעסעּב כאסא ניוש טלָאװ שידַיי פא .(םסהמססע עעסע ןע606)

4 



 : ,("דנאלטסע טימ דנוב) מעד ./}
 "יא ?סענָאּברָאק נַײז ווירקאמ כָאנ מיא נעמ לָאז סָאװ וצ זיא ,דנוּב מעד טינ = |

 : 4 זא :שטַײטסױא אֹוא טינ רעּבָא טוָאלרעד

 ערּב ָאד נעמ פראד נּברַאק א ראפ ש רעּבַײרש רעד סָאד טניימ רעש

 .צאז נשיסור ניא ראל סָאד טייטש יוזא מערָאװ ,עקאט סָאד זיא יוזא ?"נסער א

 6 א
 טא

58 : 

 ָאד זיא "נעננוצעזרעּביא, ;(רעּבעג רעד) טקעיּבוס רעד ָאד זיא "רעדניק יד,

 88 תוהח0ס 8806 תסקסמסהזו 2809 תסץהא ההה ץמסחװטסעװה (ןםכמחזחה) חצ

 : א... 0908 תסנאסקצעטספהזפ גאז תם ז חס ןט66858 14 0 6 א מ 114

 5 רב יד נּבעג נענעק נעגנוצעזרעּביא עכלעזא קינייו יוװ ,:זַײװרעד וצ קירעּביא זיא'ס (5

 : .(.שז) נָאקיסקעל רעייז נופ גנורעמראפ רעד

 נוצעזרעּביא (גכאמ) נּביג רעדניק יד זא ,נעניײמ נעק עמ !?טיג סָאװ רעװ

 א רעטװא רעד .ָאטינ לאלכיּב ָאד ןיא רעמענ נייק ;(וויטאזוקא נא) טקעיּבָא
 ,"נעגנוצעזרעּביא יד, ָאד זיא (טקעיּבוס) רעּבעג רעד :שרעדנא נוא טרעקרָאפ טניימ
 } סָאװ ;(וויטאד א) "רעדניק יד, זיא סָאד - ,כוא רעמענ א נאראפ זיא'ס נוא
 ניטשראפ וצ וומ ניק טינ רָאג רעּבָא ויא'ס .טנָאזעג טינ ָאד ןיא רעדניק יד טיג
 ,(15 סָאד ליו רעטווא רעד יוויוזא

 מע נּבעג טָאטשנַא - ,סעּפע ראפ נצעמע נּבעג--:קורדסיוא רעצנאג רעד
 6 : מויסור א זיא סָאד--,סעּפע

 :נגָאז וצ נעװעג ניוש טלָאװ רעכַײלג

 א .רעדניק יד נּבעג נענעק

 : = מעד רערעוװש לָאמעלא ! יו ָאד טכאמ (גנורעמראפ) טרָאװכאז סָאד

 :טרָאװ

 8 עטשרע סָאד זיא .עליימעמ ,"רעדניק יד. ראפ רעירפ ָאד טייטש שנעגגיצעזרעביא רע נטע
 -אּב .טלָאװ טינ א .גנולעטשטרָאװ רעשידִיי רעלאמרָאנ רעד טיול ,טקעיּבָא רעד --- עטייווצ סָאד ,טקעיּבוס

 / קינײװ יװ. :'סטָאכ רעדָא ,"נעגנוצעזרעּביא עכלעזא נּבעג נענעק רעדניק יד קינײװ יו. : גייטש טפראד

 ) עטּבעלאּבמוא ניק טינ ,(רעדניק) כאז עטּבעלאּב א זיא רעּבעג רעד זא ,רעכעלריטאנ סיוא זדנוא טעז
 "רעדניק יד, נעװ ,קידנגַײצרעּביא נעװעג טלָאװ גנולעטשטרָאװ עלאמרָאנ יד : סנטייווצ .(נעגנוצעזרעּב

 . זיא (סעִידעי רעדניק יד גּבעג נענעק נעגנוצעזרעּביא יד :טינ טייטש עס) נאראפ טינ ַײּברעד זיא
 ג זיא "יד, עמרָאפ יד :קידנגַײצרעּביא גונעג טינ לאפ מעד ניא גנולעטשטרָאװ עלאמרָאנ יד



 ר יע מעד נרעמראפ .גענעק נעגנוצעזרעּביא עכלעזא קיניי טו
 | .רעדניק יד אֹּב נָאקיס

 :עּבלעזסָאד נגָאז נעמ נעק ןיא ,"נסינעג, :פירגאּב רעד טקעטש ָאד יוװיוזא
 געגנוצעזרעּביא עניוזא נופ גסינע ג נענעק רעדניק יד קינייװ יוװ.,./ (655 -

 .נָאקיסקעל רעייז נופ גנורעמראפ רעד ראפ -

 וצ ניוש זיא עשזיסָאװ ןיא ,רעטרעװטַײצ כָאנ ויטאד א טימ סָאד טלאה יוזא
 יו ,נוויטאד עניוזא נופ נדער

 .(19 צאז) עטוזָאלרָאװראפ יד פליה טימ כיז טמענראפ...-

 .20 צא רערעדנאװרעּביא-גדִיי יד עציטש  נַײז נרעהפוא...
 .(21 צא) רעקידײטראפ יד סרעפטנע סעזדיואּפאשזדנא...

 ידע ;"פליה, טרָאװכאז מעד פא רָאג נוא רָאג ָאד טגנעה "עטזָאלרָאװראפ יד:

 עטכעלש ןיא'ס רעּבָא ,"סרעפטנע, פא-- "רעקידייטראפ יד, ;'עציטש פא--"נד

 לאלכיּב ביז כָאנ טיצ טרָאװכאז א ,נטלאהסיוא טינ וויטאד נייק נענעק ייז : סרעגנ
 חסאזסעזפ 60668ץעּבסקגעזא, תסצוסתזגפ סתץקס8צז} : טכאמעגכָאנ זיא'ס ;טינ וויטאד ני

 "ידג עמרָאפ יד רעבָא ; רָאלק ויטאד רעד שיסור ניא סָאד זיא ,01869 38תעזעעע

 גיײטשראפ סָאד לָאז עשזיסָאװראפ .טײקרָאלק אזא טינ רָאג טגָאמראפ זדנוא א
 -גוא רעטרעװ עשיסור יד נלעטשרעטנוא טינ נעק סָאװ ,מָאדעֹוו-רעסָאּב רעטעשַאּפ

 ?עשידַיי יד

 גיא נטסיצילּבוּפ ערעודנוא אּב סאלג טינ סיוא טעז ןויטאד ּפיט רעקיזָאדרעד זא

 : ; רעגיי

  -לגיופ ניק טינ טַײװ רעטרע ליפ גיא זיא עטריכארטסראפ יד ראפ פ ליה עשיניצידעמ יד 6
 .צ
 ..גנורעקלעפאב רעד ראפ פליה דנאּבראפ נופ נּבאגפוא יד ניא גסילשנַײא נגָאלשרָאּפ 0 2

 .(:צ) גרָאװעג נפרָאװעגּפָא זי

 -טַײ צ טימ טּבַײרש עמ נעוו ,רעטָאּפ לָאמאטימ נעמ טרעוו וויטאד נשלאפ מענופ =
 יד נפלע ח;, :טעשָאּפ טגָאז עמ נעװ ,רעטרעװטכאז ניק טימ טינ ,רעטרעו ו

 סלעמש ייּברעד .ירעקירייטראפ יד נרעפטנע י'נדייד נציטש;, עטוָאלרָאװ =

 : .(+ויטאד נײק טינ ,וויטאזוקא נא כיז בָאנ

 -גאטסּבוס א אּב ויטאד א, גוַײװ ָאי סעּפע ליװ (344 } ,"קיטאמארג עשיטקארּפ,) יקצעראז .כ (4
 מע ד פליהע ,"ריד קנאדא, :טרָאװטַײצ א נופ וויטנאטסּבוס א (א :סעּפורג ַײרד טזַײװ רע .
 -טוג א, (ג ;(רעױּפ מעד סעכָאנאה נכאמ) "רעיוּפ מעד סעכָאנאה, :ּברעװ גטרָאּפשראפ מאּב (ב ;"רעט
 ,רָאלק טינ זיא ?ריד קנאדא,) "ריד װעטנָאי-טוג א, זױלּב רעכיז זיא נליּפשַײּב עקיזָאדיד נופ ."ריד וו

 זיא "רעיוּפ מעד פליה, זא .0ה8יס הק 8 6 6 6 ןרעדָא ס ח86 400 1666 :טנײמ רע ס :

 גפוראפ טינ רעכיז כָאד כיז טעװ יקצעראז 'כ .גזַײ װא ב טשרע נעמ פראד סָאד -- ,טוג נוא טאלג
 עלא יד טכער כָאד זיא טינַא מערָאװ ,נעגנוטַײצ יד ניא נעמ טּבַײרש יוזא סָאװ ,טקאפ מעד פא טעש

 זיא סָאד--:לכיּב גַײז ניא יײז נרעלקוצפוא נוא נטכיראפ וצ יוזא כיז טימ רע סָאװ ,"סעקייפס נּוא גז
 -סירא נעמ נעק סָאד ,טעשָאּפ יוזא טינרָאג זיא ('רעױּפ מ עד פליה.) סָאד זא נוא !נטקאפ כי
 לװא טינ ניוש זיא סָאד --;?מירעױּפ יד פליה. :ל ָא צ רע מ גיא עּבלעזסָאד נגָאז לָאז עמ ג

 טוָאל עּבלעזסָאד .כױא לָאצנײא יד נסירעגרעטנוא נױש זיא עלײמעמ }"רעיוּפ מע ד פליה; יו
 .לג .ד .א *רעיוּפ מעד סעכָאנאהג נג



 טא א יי /

 .סָא טָאה יצ ,טרָאװטַײצ מעד טָאטשנָא טרָאװכאז טָאד נּבָאה נעמ פראד יצ
 / עטסקיטכיװ יד ?נצונ נלעיצעּפס א סעפע טגנערּב ,עיצקנופ עלעיצעּפס א סעּפע
 / יא .רעקידװערָאּפש צאז מעד טכאמ טרָאװכאז סָאד :רעציק רעד ָאד זיא ענַײט
 / ,טלײצעג טינ טָאה עמ :וויסאפ ננעװ סָאװ ,עּבלעזסָאד גנָאז ָאד נעמ פראד
 / ראפ רעדנוװװאּב נטכארטאּב נעמ פראד ָאד !טלײצעג גונעג טינ טָאה עמ רעדַא

 טל :סעּפורג ענעדיש

 ערעודנוא) טרָאװטַײצ "טסוּפ, א טימ טצעזעגפיונוצ טמוק טרָאװכאז סָאד 1
 / גונעג זיא'ס .רעצריק טסעפ טרָאװטַײצ נטימ עיצקאדער יד זיא עד ,(17--6 גרעמונ
 א ; נכיילגראפ וצ

 6 יו

 0 ,טסקא װ מוטרעיּפ עשידִיי סָאד | ירעיוּפ נשידי מענופ סקּוװ רעד

 0 .רָאפ טמוק מוט
 2 גשרָאפסיוא טינ טעװ עמ נא נרעװ טריפעגכרוד טינ טעװ סע
 א נופ גנושרָאפסױא
 0 טריסוקסיד נעמ טָאה עיסוקסיד א נעגנאגעג זיא
 2 נרעסעּבראפ טסנרע -עבראפ רעטסנרע נא ֹוצ נעגנערב
 0 .גנורעס

4 

 / -טַײצ א זיולּב סקניל ָאד רימ נּבָאה מוטעמוא לַײװ ,רעצריק נַײז זומ'ס .וװ .זא .א
 . ,טרָאװטַײצ "טסופ, א ּבָאגוצ א טימ טרָאװכאז א רימ נּבָאה סטכער סייעּב ,טרַאװ
 / "עלאסרעווינוא, א ראפ סָאװ ,כיז רימ נענַאמרעד ."נופ, ּבָאגוצ א טימ כָאנ לָאמטּפָא
 / -כרוד, ,"נריפכרוד, ,"נריפ, טימ רעטרעווכאז נופ נעגנוצעזפיונוצ יד נליּפש'ס עילָאר
 .נופ סעלצקורטסנַאק יד ניא זא ,נַײז ר?לק זומ יוזא ,"גייגכרוד ,"נייג , ,"נרעוו טריפעג
  סיורג א 1 עּפורג רעזדנוא טמענראפ רעטרעװטַײצ טָאטשנָא רעטרעווכאז טימ נאז
 / אזא נופ טייקיסעמקעװצ רעד ניא לפייווצ כיא :טליײצעג טינ כיא ּכָאה נלייצ) ,טרָא
 : ,("קיטסיטאטס, גימ

 / :סעפורגּבוס ייװצ כעלגעמ זיא ָאד .כיז ראפ ניילא טייטש טרָאװכאז סָאד .2

 / ֿגטריװיטנאטסּבוס א רעדָא ,וויטיניפניא א נעמ טלעטש טרָאװכאז מעד טָאטשנָא (א
 ראי ; וויטיניפניא

 טאר

 א

 דָאּפָא יד נלײטרוואפ סָאד נופ גנולײטרוראפ יד .8
 0 .עיציז ,(4צאז) עיציזַאּפָא רעד

 -עברא יד נשרָאפסיוא סָאד נופ נעגנושרָאפסיוא יד
 ,כעלרעמעק-רעט ,(5 ) כעלרעמעק-רעטעּברא יד

 5 ,מיא נריפכרוד (22) מיא נופ גנוריפכרוד יד
 / נקיטסעפראפ וצ טרעטש סָאד -סעפראפ רעד טרעטש סָאד

 / עשיײטראפ יד נטײּרּפשראפ נוא גנוטײרּפשראפ בוא גנוקיט
 ,גנוקריוו ,(26) גנוקריו רעשִייטראּפ רעד נופ

 יד נציטש וצ נרעהוצפוא (20) יד עציטש נַײז נרעהוצפוא
 .ײד נרעפטנע סעזדיראּפאשזדנא סרעפטנע סעודיראּפאשזדנא .ם

 : ,(21) רעקידייטראפ יד
 יד נפלע ה טימ כיז טמענראפ ,(19) יד פליה טימ כיז טמענראפ,0
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 .(לאלק רעד ויא סָאד) טרָאװכאז א טימ גצאז יד ר עצריק ַאד נע
 .(0) רעגנעל סָאװטע לייט א ,כַײלג פא יד זיא (8 י

 :צאז רעַײנא טמוק טרָאװכאז מעד טָאטשנ

 *יוװ ,עגארפ יד זיא רעטסנרע ליפ עגארפ יד ויא רעטסנרע ליפ .

 .םראד יצ) נפמעק .דהצ ."וזא .((3 צאו) ..נגעק פמאק נ

 ..נגעק (נפמעק נעמ פ
 .-ראפ טָאה עמ סָאװ ,סָאד רעד נופ גנולײטרוראפר

 ..עיציזָאּפָא יד טלײטרוא
 רע װש ויא'ס זא ,כיז טגָאלק -רע װ ש רעד פא כיז טגָאלק... .8 -

 : .נפמעק וצ .(26) נפמעק ֹוצ |
 רָאלק כעלדנעטשראפטסּבלעז זיא טײקכעלרירַאּבוא יד זה
 נופ טלאהניא מעד זא גָאט רעד יװ | -אּפ עקיזָאדיד נופ טלאהניא מ
 טינ נעמ רָאט נטעקאפ עקיזָאדיד יו 0 כעלדנעטשראפטסּבלעז -
 .גרירנָא | .(1) גָאט

 / גענַײז סקניל נצאז לײט א זא ,רָאלק זיא רעטרעװ עטלכירטשעג יד
 .רעצריק-.לײט א ,(לאלק רעד נַײז זומ סָאד) רענ
 -כאז מעד טימ עיצקורטסנָאק יד זא ,גנוניימ יד :יוזא זיא לקאכאס רעטצעל רע
 סָאד ;שלאפ רעכיז זיא ,טרָאװטַײצ מעד טימ יװ ,רעצריק קידנעטש זיא |
 עיצקורטסנָאק אוא זיא נלאפ סעפורג עסיועג ניא .שינעדערנַײא נא טעשָא

 סָאװ ,סעפורג יד נופ זילאנא מעד טול .רעגנעל -- סעּפורג ערעדנא ניא יה עצ
 מעד ניא זא .,נגָאז וצ טקיטכעראּב רעמ נעמ זיא ,טכארּבעג סָאװ-רָאנ ָאד ּב
 ,רעגנעל טרָאװכאז מעד טימ עיצקורטסנָאק יד זיא נלא פ לײט נרע
 .טרעקראפ

 ּפַא יד קידנעטש) כיז טימ טגנערּב טייקצרוק יד רעדיװ נטקעפעד א ראפ סָא
 -עּביא ,טײקרָאלקמוא לָאמטּפָא ;דנאטשוצ מעד נופ ,צכעוט מעד נופ טייקטס

 .נעעזעג ניוש רימ נּבָאה סָאד --,(וויטאד נשלאפ מעד ,נע"נופ , ערָאלקמוא נו
 . ליטסגנוטַײצ וצ לעִיצעּפס עיצקורטסנָאק עקיזָאדיד סעּפע טרעהעג רעשפע

 /  לעלאראפ .יזא טינ כיוא סָאד זיא ? (סָאװראפ ,רָאלק לַײװרעד גסיוו טשינ היו
 / -נָאק יד עסערּפ רעשיטעװָאס רעד ניא רימ נעניפעג עיצקורטסנָאק רעקיזָאדרעי

 כיוא זיא 224 ,214 ,41 עיצקאדער יד ;נצאז ערעודנוא נשיווצ סָאד נעעז !

 :כיוא נעעז רימ .עסערּפ רעד נופ

 .16 צאז) ..כאװש נרידוטש כעלרעמעק יד סָאװ ,ס
 -פוא יד נײטש האפ וצ יװ ;ליּפשַײּב נדנרעלאּב א נזיוואּב טָאה גנורעקלעפאּב עשרעיו

 ..כעלרעמעק יד (דאצימ) נפ גרידוטש עכאװש סָאד
 ..נבאגפוא יד גײט ש אפ נופ ליּפשַײּב נדנרעלאּב א נזיוואּב טָאה גנורעקלעפאּב עשרעי ו



 7 / .לעלאראפ נפערט לָאמטּפָא נעמ נעק עסערּפ רעד גיא
 ו א ,עֶינעמ אזא טנגעגאּב עליפא כיז טָאה גנורעקלעפאב | .רעשירעטָאט-שיכירג רעד אֹּב (8

 הוא .(.צ) טפירש נפ טײהנזע װ

 א  עזסעצסעמע6 עשיסור סָאד קנאדעג ניא רעּבַײרש רעד רעּביא ָאד טצעז יוזא
 ע מונ נּבלעזמעד ניא .טרָאװ ַײנ א שטַײד נופ ניײרא טּפעלש ,(לקיטרא לעניגירַא נא

 2 :יוזא נּבירשעג עּבלעזסָאד נעמ טפערט ,טַײז רעדנא נא פא = -
 יא נײק ָאטינ זיא סע סָאוװ ,טקאפ מעד נכָארטשעגרעטנוא ַײּברעד טָאה טילָאּפ 9 ץ

 : .(.צ) גענייראפ ערעדנוזאּב נופ קיטקאט רעד ניא = -

 יה ר
 ר שי

 ָאװ עמ ,"טײהנזעװּפָא טָאטשנָא "ָאטינ זיא סע טָאװ, טעשָאּפ ניוש טייטש ָאד 0
 ועּביא "נעיירדטיוא, טנעקעג טינ ָאד כיז טָאה רעטװא רעד זא ,געניימ טנעקעג ש

 1 ;נגָאז וצ נעמוקעגסיוא מיא טלָאװ עס ;"טקאפ מעד , רעטרעוו = |
 א נופ טיהנועװּפָא נופ טקאפ מעד נכַארטשעגרעטנוא ,9

 ר אי ,..קיטקאט רעד ניא טַײה א
 ---;ועניימ טנעקעג געמ טלָאװ יוזא .('נופ, לָאמ ייווצ) צאז נרעווש א נכאמ .ה .ד : :

 רעד טָאה "טקאפ רעד, רעטרעװ יד :טרעקראפ טקנוּפ ,יוזא טינ רעּבָא סָאד זיא = -

 יסור מעד ניא נאראפ טינ נענַײז ייז ,נּבָאה טפראדאּב טינ (רעצעזרעּביא) רעּבַײרש "8
 ירא .גוויק א טימ ייז טָאה רע .םסהטסקאעמהיד סעסָע'סע816 סעז11ס88 :טסקעט 4

 .טייטשראפ ."ָאטינ זיא סע  סָאװ; :כָאנרעד גנגָאז נענעק וצ יידעק ,טלעטש

 / :נגָאז טוג רעיײז נעק עמ ,"טקאפ מעד, נָא נייגאב טנעקעג כיז טלָאװ רע
 : .ָאטינ זיא סע זא ,נכַארטשעגרעטנוא ייּברעד טָאה טילַאּפ (9

 א ,,,טייהנייא

 טקאפ מעד,) רעטרעװ עקירעּביא יד :קידלוש טינ ניוש רע זיא ָאד רעּבָא
 סעפ א כארּפש = אטא רעד ניא זדנוא אּב נרָאװעג ניוש נענַײז (.לג 1

 נבעג לעטש רעד פא ָאד נעמ ןומ ןזיא "נכַארטשעגרעטנוא , דלאּביװ .ריפנַײא
 אפ עמ, .(* ("טקאפ מעד,) וויטאזוקא ניא טרַאװכאז א ,טקעיּבָא נשיטאמארג = }

 טיל גופ כיוא סָאד רימ נּבָאה נעמונעג .(.װ .א .א "טַײהנײא גייק ָאטינ זיא
 2 א ניוש זיא (רעטרעװ עקירעּביא) סָאד רעּבָא ;שיסור (נשיטאמארג) נשיר =

 1 .כיז .ראַפ / 6
  :נצאז ײװצ עניוזא נפערט נעמ נעק נרעדנא נכָאנ סנייא סערוש עכעלטע 0

 .(.צ) סאלק-רעטעּברא גשיסור נטימ :
 ר טימ נעגנוָיצאּכ יד רעּביא טסַײר עמ זא ,טינ טסײה סולשאּב רענעמונעגנָא רעד (1

 4 ,(.צ) רעטעּברא עשיסור

 ;כַײלג לָאמ עדייּב טייטש (טצעזעגרעּביא זיא'ס) טסקעט נשיסור גיא

 לעפע גופ קורדנַײא מעד נכאמ נַצק "טקאפ, :טריקסאמ טרָאװ עקירעּביא סָאד זיא ָאד 1 א :

 :טּבַײרש עמ ,כיוא טינ סָאד נעמ טריקסאמ לָאמטפָא 2 7

 : .,,טַײהניײא נייק ָאטינ זיא סע סָאװ וס ָא ד נכָארטשעגרעטנוא טָאה רע 0

 .טרָאװ *טסוּפ , א רָאלק---*סָאד. ; תסהצסקאאענג 20, 3046 |



 : = מענפ גנורעגנעלראפ א וצ טריפ,) 0

 1 . לָאז נלושקיל יד ניא רָאְיֹרעּפנרעל רעד ז א ;נרעדָאפ כיוא נפראד סעֶיצאזינאגרָא עשינייראפ יד (62

 ף.בי רע ח טרעגגעלר

 :50 נופ רעטסומ מעד טיול טיּנ
 ..,דָאירעּפנרעל ֿמעד נופ גנורעגנע לר אפ יד גרעדָאּפ ,,.((2

 ּו :ציטָאנ גייא ניא טּבײרש רעטווא רעּבלעזרעד גוא רענייא

 -אּב רעשרעדנימצאנ רעד נשיװצ נסנייא עלאירָאטירעט-וװיטארטסינימדא נלײטסיוא סָא ד (63 }
 וצ רעסעב כעלגעמ טַײװ יװ קעװצ נטימ ..נרָאװעג טריפעגכרוד עקאט זיא גנורעקלו

 ׂ .(.3) גטַײהרעדנימצאנ עקיזָאדיד געגי
 יד ראפ גרָאװע ג טלײטע גסיו א יײר רעטשרע רעד נביא נענַײז גטאר עלאנָא;צאנ 4

 .(טרָאד .צ) גסאמ עטקאּפמָאק רעמ ניא נעניוװ סָאװ ,נטעטילא

 ;63 גופ רעטסומ מעד טיול טינ
 -עג טריפעגכרוד זיא נטאר עלאנַא;צאנ נלײטסיוא סָאד 4

 ...סָאװ ,גטעטילאנָאלצאנ יד ראפ ייר רעטשרע רעד ניא גר ָא וו :

 :נעגנוטַײצ עּבלעזיד ניא נוַײװ נעמ נעק "פמאק א נריפ, נגעקנא = -
 .(.צ) ? טנגוי-ראטסוק יד גריטאולּפסקע נגעק טציא זיּב רימ נפ מע ק ייזא יװ (65 - 

 -ּפָארא-נזַײרּפ רעקידרעדײסעק טימ גדנוּבראפ זיא .ר .ס .ס .ס גיא עיצאזילאנָא;צאר יד 6

 פא טע װ סָאד יי יד נרעסערגראפ וצ נּבעגעגנַײא זדנוא כיז טָאה רעטציא 5

 ...גרָאטקעּפסניא-גנורליּב 6 6 שינעטכארטסיוא נא טאלג טינ זיא גנורעדָאפ עקיזָאדיד (68
 .(.צ) גרעטלע יד נופ גנאלראפ נטימ מָאקלּפ טמיט :

 נפל עה טימ כאסא טאראפא רעײז טימ נענעק ...סעסאק-רָאּפש -נוא -ַײל עשיראטסוק ערעזדנוא (69
 ראה .(.צ) גנורעקלעפאּב רעד אּב געלטימ-טלעג עַײרּפ יד נריזיליב

 .(.צ) ענעטילעג יד גציטש וצ נעלטימ-טלעג גיא טיונ עקראטש א כיז טליפ סע

 ;צאז נשיסור אזא ודנוא אב רעּביא טצעז עמ יוזאיוו ,רעגייטשא ,טָא

 ..זזנההעספ תססע;ע;08 םצסץעעצטסנעס ץ266840צץ/סװח/חה כשײעצ 80 ת

 008 סץזסהמעבהגח עס ס 2 10 א ח 6 6 ע 648.

 לָאז עיסימָאק-ריזינאגרָא יד זא ,גגָאלשרעד טוװורּפעג כיז נּבָאה ...סעיצאגעלעד יד

 .(.צ) עגארפ עקיזָאדיד נקוקרעּביא לָאמ נט

 א ָאד רימ נּבָאה ("עיזיווער, ,קוקרעּביא) ץהססאסײקסאחה טרַאװכאז מעד טָאטשנָא

 . לד ןא;) צאוַײּב א כיז טימ טכארּבעגטימ ניוש טָאה סָאד ,(נקוקרעּביא) טרָאװט

 עוויסאפ יד נטימעגסיוא ,וועגא ,זיא טימרעד נוא ,(.וװ .זא .א "עיסימָאק-ריזינ

 .טקעט נשיסור מענופ עיצקורטסנ
 טָאטשנָא טרָאװכאז א טימ עיצקורטסנָאק יד זא ,טזַײװ סָאד ?סָאד טוַײװ סָאװ

 עמ .ליטסגנוטַײצ מוצ לעִיצעּפס טינרָאג טרעהעג טרָאװטַײצ

 ,ֿפורעד טינ כיז טגָאלק רענייק נוא ,כיוא שרעדנא שיטקאפ ט

 נעװעג קידנעטש נענַײז נעגנוטַײצ ניא כע לּפעק :טארּפ אזא זיא טנאסערעטניא
 גַײז פראד לּפעק א זא ,נטלאהעג טָאה עמ .טרָאװכאז מענופ גנוטסעפ עטסי

= 



 שעג טָאה עֹמ -- ; נטאקידערּפ טימ נצאז אפ גיײק גבעגעג טינ

 טארפיב -- ,עסערּפ רעשיטעװַאס רעד ניא דָארג רעּבָא רימ נעעז .רעטרעוו = |
 רעבַײרשאּב טרעװ סע :לּפעק סָאד כיו טַײּב'ס יװאיוו-- ,טַײצ עט = |

 ּבָאה כיא .רעטרעװטַײצ טימ עליימעמ ,נצאז עצנאג טיג עמ .שירעלײצ רעד = |
 "נרעפטנע נלעװ רימ ,טגערפ, :לּפעק עַײנ סָאד טכארּבעג רעירפ ניוש = !
 ימָאל ."נרעפטנע נוא סעגארפ, :ּפמאטשיגנוטַײצ נשיסאלק מעד טָאטשנָא ,(02 = |

 א ,("סעמע , רעמונ נייא ניא) נליּפשַײּב עניוזא וצ גקוקוצ כָאנ

 ,טליפעגסיוא דָאװאז-ָארטקעלע רעד טָא ה עּבאגפוא-טכאלש יד (2

 װעשוּבעצ רעד גגעק גרָאצ רעײז סיוא נקירד רעװָאליטוּפ גטיורע מענופ רעטעּברא יד (3
 .עיצקאער רעשיטסילאטיּפאק

 .טקידנע ראפ נצנאגניא זיא גנוטיילטפאנ רעמוטאּב-וקאב (4
 ,ייטראּפ רעד ניא ג ע יי ג רעטעּברא 5 4:
 טו .נשימ טינ "נכאז עקיטַײז, יא כיז פרא ד רערעל א (6 6

 א צ רע ד, ,"עבאגפוא-טכאלש העד נפ גנוליפסיוא יד; !טשינ ,,װ זא .א

 א "גנוטיילטפאנ ...רעד נופ גנו קידנעראפ יד, ,"נגעק ..,רעטעּברא יד נופ

 | (ן"סשא ,כעלּפעקרעטנוא עשירעלייצרעד-טיירּב וצ םָאנ נעמוק לָאמטּפָא

 .לּפעק) רעוט-ּבולק נופ גנוטאראּב עשידנאּבראפלא יד נסָאלשאּב טָאה סָאװו 7 |

 .(לּפעקרעטנוא) טעּברא-ּבולק רעד ניא כָארּברעּביא מענעדיישטנא נא גגָארטנַײרא = }

 מונ נבלעז מענופ כָאנ נעגנערּב טנעקעג נעמ טלָאװ נליּפשַײּב עניוזא 20
 ןסערּפ רעזדנוא טָאה ָאד .כעלפעקרעטנוא עקידנרָאגיײװצ עטיירּב גזַײװ נעק = |

 ; רעכעלרעגריּב "רעקידנעטשנָא , רעטלא רעד נופ "עיצידארט עטוג, יד נכָארּבעג = |
 אפ ,גנוטַײצ יד גּבעלאּב -- רעטרעווטַײצ טימ -- כעלּפעק עניוזא טַײװ יװ .גנוט

 ּ ,נדער וצ קירעּביא זיא גופרעד -- ,רענעליל מעד נריסעד

 פ טײקידװעגיוּבמוא יד ,טײקטרעװילגראפ יד ,טצעלוצ
 ער רעד ניא 26 ,25 גצאז יד רימ נעמענ .טרָאװכאז מעד טימ עיצקורטסנָאק
 געג-טסעפ א זיא'ס ,נרעדנע טינ כיז יז גזָאל ,טרָאװכאז מעד טימ ,סטכער
 וו יד טליּפש עס עילַאר א ראפ סָאװ ,נעעזעג ניוש נּבָאה רימ .גנולעטשטרָאװ

 נענַײז נייכעּב .(1* דילגצאז מענעי רעדָא מעד נענָאטאּב נליוו רימ נעװ ,גנולעטש = |
 א סעּפע נענַאטאּב וצ נפלַאהאּבמוא נטולכאל סטכער נצאז עטנָאמרעד יד ניא == |
 .עיצקאדער רעקיטציא רעד ניא נּבעגעג זיא'ס סָאװ ,מעד צוכ = |

 : ּפיה א רימ נּבָאה ַאד :סקניל עיצקאדער רעד טימ ןיא שרעדנא רָאג
 /טרָאװ נופ סע:צאניּבמָאק עַײנ טימ נעגנערּבוצסיורא נוא כיז נעװערעק וצ ַײרפ

 יו יש נופ :425 רימ נעמענ .נּבָאה יז נליוו רימ סָאװ ,גנונָאטאּב יד גנול = -
 :רעדילגצאז עכעלגעוואב יד 6; ו, ה.. טימ ר ריִמָאל ||

 .נרענָאיצילַאװער יד טימ (6

 .43--42 .ז ,רעֶירפ עז (85



 7 ?==1, 2, פ..ם 2 :

 / רימ .ה .ד װ =1. 2 3 זיא ,רעדילגצאז עכעלנעוואּב ַײרד אּב ,לאפ רעזדנוא ני

 8--ט-+ 60 ט-| ס-- 8

 81 ס-- 6 |- 8 -|-מ

 |  8--6 6 -{-ט--8

 :סעִיצאניּבמָאק יד ,ייז נענַײז סָאד

 .נרענָאיצילָאװער יד טימ נפמעק וצ רעווש זיא'ס .א ,.ז .ק .מ .מ .ד (425 - 

 ,נפמעק וצ נרענָא;צײלָאװער יד טימ רעווש זיא'ס .א ,.ז .ק .מ .מ .ד (5 0

 ,גרענָאיצילָאװער יד טימ רעוװש זיא נפמעק וצ .א ,.ז ,ק .מ .מ .ד (5

 .רעווש זיא נרענַאיצילָאװער יד טימ נפמעק וצ .א ,.ז .ק .מ .מ .ד (5

 ,נפמעק וצ רעווש זיא נרענָא;צילָאװער יד טימ .א ,.ז .ק .מ .מ יד (ם3צ

 .רעווש זיא נּפמעק וצ נרענָאיצײלַאװער יד טימ .א ,.ז .ק .מ .מ .ד 5

 נשיװצ .צאז מעד ראפ סעיצא;ראװ 5 נּבָאה רימ זא ,טסיײה סָאד .625 עיצקוי
 .-אב ענעדישראפ טימ סעפורג 3 רעכיז רימ נּבָאה סעַיצאיראוו עקיזַא
 625 נוא ט 25 (ב ;(צאז ּפָאס מוצ--"נרענָאיצײלָאװער יד,) 225 (א :נעגנונ
 יד נופ רעדעי ניא .(פָאס מוצ-- "רעווש,) 125 נוא 4 25 (ג ;(פָאס מוצ--נפמעק

 -  מעד נוא מענייא נשיווצ נסנאוינ ערענַײּפ נאראפ נענַײז רעדנוזאּב 'ג נוא 'ּב ס

 יד (60 נטיירפשראפ נוא נקיטסעפראפ (ס0 כיז לָאז'ס (ג זא ,טרעטש סָאד
 ,ייז גשיווצ (4 גנוקריוו עשיייטרא

 זיא ָאד ,רעדילגצאז עכעלגעוואּב 4 נריניּבמָאק וצ ניוש רימ .נּבָאה ָאד ל
 -לעטשרעּביא 24 עצנאג נּבָאה ניוש רימ נענעק ָאד ,טסיײה סָאד ;ץ=1

 -עק רענײא רעדעי טעװ עקירעּביא יד ; ערעקיסאּפ יד זיולּב נעגנערּב ָאד לי
 :עמעכס רעד טיול נלעטשפיונוצ

 1) אב 0-10-6 ?7) 04 83 6-3 6 19) 6--8- 9-3 6 19) 6 8

 2) 81 ט164-316 8) 03 8-34 63 0 14) 6--2--4-+-ס

 3 8--0-ב3 0346 9) 04 6- 2-6 15) 63 01 8-+46

 2 גר טיש ע 10 טב 631 81 2 0160 6 עב הר ב
 5 8--4- ט-ב 6 11) ט-ב-4--8- 6 1/) 63 6- 8- ס

 6) 8--4- 040 12) 01 4- 6- 8 18) 63 6- ט- 84



 נקיטסעפראפ : ביז .לָאז'ס ןא ,טרעטש סָאד 6
 ,(17 (1) ײז נשיווצ גנוקריוו עשִיייט -

 גשיווצ נטיירפשראפ גוא נקיטסעפראפ כיז לָאז'ס .א ,.ש .ד (6
 שי ,(2) גנוקריוו עשִיייטראּפ

 טיירּפשראפ נוא נקיטסעפראפ ייז נשייוצ כיז לָא'ס .א ,יש .ד (6
 0 ,(5) גנוקריוו עשיייטראּפ

 א ואפ נוא נקיטסעפראפ כיז לָאז גנוקריוו עשיייטראּפ יד .א ,.ש .ד (6
 ,(13) ייז נשיווצ נטיײרּפש

 / נקיטסעפרעפ ײז נשיװצ כיז לָאז גנוקריוו עשיייטראּפ יד .א ,.ש .ד 6
 : ,(14) נטיירּפשראפ נוא

 .גקיטסעפראפ כיז לָאז יז נשיווצ גנוקריוו עשיייטראּפ יד .ַא ,,ש .ד 6
 טלה .(17) גטיירּפשראפ נוא

 נטיירּפשראפ נוא נקיטסעפראפ כיז לָאז ייז נשיווצ .א ,.ש .ד (6
 : ,(19) גנוקריוו עשיייטראּפ

 אפ גנוקריו עשיייטראפ יד כיז לָאז יז נשיווצ .א ,.ש .ד (26
 ,(20) גטיײרּפשראפ נוא
 :סעיצאניּבמָאק ערעווש 8

 .גוא נקיטסעפראפ גנוקריוו עשיייטראפ יד כיז לָאזס .א ,ש ד 6
 0 ,(3) ייז נשיווצ נטיירּפש

 "יו גשיװצ כיז לָאז נטיירּפשראפ גוא נקיטסעפראפ .א ,,ש .ד (6 0
 | .(8) גנוקריוו עשיייטראפ - 2
 ּפָא רָאג טינ רעּבָא) ערערעווש 2 וא סעיצאניצמָאק עלאמרָאנ 8 רימ נּבָאה ָאד :
 ג גוא רערעוװש כָאנ ראפ כיא טלאה סעיצאניּבמָאק 14 עקירעּביא יד .(עטנערפעג = -
 הרג רעד טימ 24 ,22 ,18 ,16 ,12 ,10 סעל;צאניבמָאק 6 ,רענייטשא) כעלגעמוא = -

 אפ טימ סעּפורג 2 רַימ נּבָאה נטנאי;ראוו עלאמרָאנ 8 יד ניא ,(פָאס מוצ *כיז לָאז,
 א 6 ,26 (ב ;(פָאס מוצ--"ייז נשיווצ,) 626 נוא 226 (א :נעגנונָאטאּב ענעדיש
 ( נקיטסעפראפ,) 126 נוא 126 ,026 (ג ;(פָאס מוצ -- "גנוקריו עשיייטראפ,) 826 =

 ד נענַײז רעדנוזאב עפורג רעדעי גיא קינייוװעניא .(פָאס מוצ -- "נטיירּפשראפ = |
 צאז רעד יװ רעגנעל צאז רעד ניוש זיא ָאד זא טארפיּב ,נסנאוינ עסיוועג כעלגעמ

 / עכעלנעוואּב לָאצ רעד נָא טדנעװעג זיא סע;צאניּבמָאק עכעלגעמ לָאצ יד :
 לעטשטרָאװ רעשידִיי רעד נופ סעמרָאנ יד טול טייקנדנוּבעג רעייז נָא ,רעדילג = -

 ,נטייקכעלגעמ עשיטסיליטס נוא עשיגָאל נקעטש סעִיצאיראוו עקיזָאדיד ניא
 מ נלָאז סָאװראפ .נריולראפ יז נעייג טרָאװכאז מעד טימ עיצקורטסנָאק רעד יא =

 יקעג-שיטאמארג יד טנידראפ סניוזא כיז טָאה סָאװ טימ ?נַײז ריקפאמ ײז =
 ?טרָאװכאז גטימ עיצקורטסנָאק = |

 : עי א א טאב בל בע א
 טיי ביטער טי יד יי שדי די טו עב ערטשע

 רעד ניא רעפיצ עקירעהעג יד פא גוַײװ פָאס מוצ נצאז יד אב נרעמאלק ניא רעפיצ יד 7 1
 58 !תעיצאניּבמָאק יד נעמונעג זיא ָאד זא ,שזַײװ 826 צאז מעד אב ()) רעפיצ יד ,רעגייטשא == |



 יד .רעטרעװטַײצ יד סיוא טרָאד נעעז ,נרעדנע וצ טינ ,שינאגרָא יוזא--; טרָאװטַײנ

 רע זיא כארּפשקלָאפ רעד ניא סָאװ ,וצרעד ּפָאטש מעַײנ א נוא ,פָאטש נשיגָאלָא |
 רָאג רע זיא ,כיז טפערט רע טַײװ יװ ,רוטאועטיל רענייש רעד ניא נוא ,נאראפ טי

 ,סקּוװ נייק, רָאּפ טינ טמוקס ,"סעיסוקסיד נייק טינ נעייג'ס, ."נעגנושרָאפסױא גיײק
 .וװ .זא ,א "עיציזָאּפַא רעד נופ גנולייטרוראפ גייק

 רוטארעטיל רענייש רעד ניא כיז טלאה עמ קראטש יװ ,נעמיס נקיטַײז א רעּבָא
 - ,טרָאװטַײצ סָאד נדנעווראפ וצ רעמ סָאװ טּבערטש עמ טַײװ יװ ,טרָאװטַײצ מאּב
 .רעטרעװכאז נופ טכאמעג ,רעטרעװטַײצ עַײנ יד ניא נוַײװ נעמ נעק נעמיס אזאי
 -סיוא ליװ סָאװ ,טרָאװ מעד טימ ּפאנק יוזא מעצעעּב זיא סָאװ ,עיועָאּפ יד דָארג

 געמ נעק (19סנײטשּפָאה לכיּב נייא ניא זיולּב .רעמ לָאמא סָאװ רעטרעװטַײצ עַל :

 : געגנופאש עַײנ עניוזא גפערו

 -עצ ,טנרָאגעג ,טנפיוהעג ,טרעמישאּב ,(נגעװ יד) נעלטייק ,טנגעראב,
 ,טגנאהרָאפראפ ,טלרעּפראפ ,טמערוטראפ ,טרעמיצעצ ,(? טלטסעקעצ) טלסעק
 ,"טרעדורּבעג ,טרעטסעוושעג

 :נפערט נעמ נעק נכאז עשיטסיצילּבוּפ ערעסעּב ניא עליפא

 וו ,זא .א

 ,טייקכעלקירדסיוא יד ַײס סיורא טגירק רוטארעטיל ענייש רעזדנוא :טסייה סָאד
 -גנוטַײצ יד יו רעגייטש נטרעקראפ א פא טקנוּפ טרָאװ מענופ עימָאנָאקע יד ַײ
 ,כארּפז

 קה .קאשיש דחיישחד

4 * 

 :יוזא זיא ,טגָאזעג זיא ָאד סָאװ ,מעד נופ לקאכאס רעצרוק רעד
 -אניד עצנאג יד נרָאלראפ טייג ָאד ,טיוט ויא טרָאװכאז נטימ עיצקורטסנָאק יד 1

 גגירק מעד טָאטשנָא ,דנאטשוצ מעד נופ טייקידעּבעל יד ,צכעוט מעד נופ טייקׂשי

 .דנאטשוצ א פא ,צכעוט א פא קנּוװ א ,נעמיס א זיולּב רימ =,

 ,וויטיניפניא גטריוויטנאטסּבוס מעד נפערט ױװ-טינ-ּוװ כָאנ נעמ נעק רוטארעטיל רענייש רעד ניא (18 =
 .רעמ טי

 (11924) ענליו ,גיקצעלק .א .ּב נופ גאלראפ רענליװ ,"נגעו אב, ,נײטשּפָאה .ד (9
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 .עניוזא כיז טפאש עיױעַאּפ יד דָארג - ,טקעפע רעמ סָאװ טרָאװ מעד נופ נסערּפ

 . סָאװ-- ,ויסאפ מעד אּב טנָאמרעד נױש ּבָאה כיא יװ -- ,ָאד זיא עּביס עטסקיטכיוװ =
 / -עדיא ,נכעלטפאשלעזועג א ,עירעטאמ רעדנא נא רימ נּבָאה גנוטַײצ רעד ניא !

  טריפעגכרוד, טינ נרעווס ,"פמאק נייק טינ נעמ טריפ, טרָאד .טּבעװראפ שרעדנ

 ,טמעלייצאב ,טרעטסיולקאּב ,טלמַײרטשאּב ,טקידלאוואב ,טרעכעפעצ



 -כיר דנאטשמיא טינ נלאפ לייט נסיוועג א ניא זיא עיצקורטסנָאק עקיזָאדיד 2
 נגעװ טייקרָאלקמוא כיז טימ טגנערּב יז .קנאדעג מעד נּבעגוצרעביא רָאלק נוא קיט
 ,לג ,ד .א טקעיּבָא נוא טקעיּבוס גגעוו ,טַײצ רעד

 יז .טרָאװטַײצ א נָא נעמוקסיוא טינ כָאד יז נעק נלאפ לייט נסיורג א ניא 2
 -טַײצ עפורג רעניילק א טימ רעטרעװכאז נופ נעגנוצעזפיונוצ-נענָאלּבאש כיז טפאש
 -ֿפיונוצ יד ניא נרילראפ רעטרעװטַײצ עקיזָאדיד ,(.לג .ד .ַא. נריפכרוד ,נריפ) רעטרעוו
 -רעטנוא ,רעטרעװפליה יװ רעמ טינ נענַײז ײז ;טַײטאּב נלע;רעטאמ נדעי נעגנוצעז
 ,עשיטאמארג א ,עלעמרָאפ-נייר א ןיא צאז ניא עיצקנופ רעייז .רעראּפש

 -נָאקצאז רעויסאּפ א וצ טרָאװכאז סָאד טגנערּב נלאפ לייט נסיוועג א ניא 4
 ,נענָאלּבאש 2 נופ עיצאניּבמָאק א--,עיצקורטס

 .סעיצאניּבמָאק ערעװש ניא לָאמטּפָא --,"נופ, כיז כָאנ טיצ טרָאװכאז סָאד 5
 ,ויטיניפניא נטריוויטנאטסּבוס נופ טליה רעד טימ נדַײמסיױא טָאד נעמ טוװּורּפ לייטמוצ

 גלאפ עשלאפ נוא ערעװש זדנוא טגנערּב טרָאװכאז נטימ עיצקורטסנָאק יד 6
 .וויטאד נופ

 טּביױר יז .קידוװעגיוּבמוא ,טרעווילגראפ זיא טרָאװכאז נטימ עיצקורטסנָאק יד 1
 -געמ יד ,גנולעטשטרָאװ רעד טימ נרירווענאמ וצ טייקכעלגעמ יד קעווא זדנוא אּב
 ,טרָאװטַײצ נטימ עיצקורטסנַאק רעד ניא יז נּבָאה רימ סָאװ ,טייקכעל

 מעד נופ טייקכעלמיטנגייא-זומ נייק טינ זיא טרָאװכאז נטימ עיצקורטסנָאק יד 8
 -טַײצ סָאד לעלאראפ כארּפשננוטַײצ רעד ניא נעמ טצינ שיטקאפ .ליטסגנוטַײצ
 ,כיוא טרָאװ

 - ,נלאפ לט נרענעלק א ניא זיולּב עיצקורטסנָאק יד זיא רעקידװערָאּפש .9
 ,רעשירעגנערּבסיוא יז זיא סנטסניימוצ

 רעד ַײס ,כארּפש רעטדערעג רעד  ַײס דמערפ ןזיא עיצקורטסנָאק עקיזָאדיד .0

 -גנוטַײצ רעשיסור "רעלענָאיצידארט, רעד זיא רעקָאמ ריא ,רוטארעטיל רענייש

 ,(60 כעסונ

 ,1927 ,רעּבאיטנעס ,וועיק

 רעד נופ כארּפש רעד פא לָאמטּפָא נעמ טזַײװ ,טרָאװכאז מעד ר אפ בוא נוװיטָאמ עלא יד נגעק 0

 .רטטארעטיל רעכעלטפאשנסיװ

 ענעפורעגיוזא יד ניא טּפיוהרעד---קיסאּפמוא טינ טרָאװכאז עשילאּברעוװ סָאד זיא טרָאד זא ,נַײז געמ

 א זיא סָאה -- כארּפש עכעלטפאשנסיוו יד זא ונעקנעדעג ייּברעד רעּבָא פראד עמ ,נטפאשנסיוו עכעלטקנִיּפ

 ,עיגָאלָאנימרעט טימ קראטש טרירעּפָא יז ;לאירעטאמ-טרָאװ ניא ּפאנק רעייז זיא יז : רענאשז רעלעִיצעּפס

 סָאמ רעסיורג א ניא טוָאד כיז טקיליײטאּב טרָאװטַײצ עשילאּברעוו סָאד .עיגָאלָאעזַארּפ רעטּפמאטשעג טיִמ

 :וװעגא עז) דייר יד נרינימרעט נופ סעצָארּפ-מעצע מעד ניא

 ז. םאעהסאצק--.ן'העסח עונג עא", 060עמעאש ,תץססאפא ץסצמ" 111, .עסאעאזקהה, 1998).

 -עפ ס א נוא עירָאטידיוא ענײל ק א כערעעּב טָאה כארּפש עכעלטפאשנסיוו יד רעּבָא טּפױהרעד

 -נעד גטקארטסּבא מוצ טפאשניוװעג יד ניוש טָאה סָאװ ,עירָאטידױא ערעקראטש-לעוטקעלעטניא ,על עֶיצ

 .לג .ד .א לכיּב גרעלוּפָאּפ מענופ ,גנוטַײצ רעד גופ כארּפש רעד ראפ םינ עַײר נייק סָאד זיא עליימעמ .נעק

 .נק ריװפוא ריא פא ליװ גוא עיר ָאטידיוא-גס אמ א וצ כיז טעדנעוו סָאװ
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 צאוייּב רעשלאפ רעד

 "רעכלעוע טימ צאוײב רעד ו :

 דּב עוויטוּבירטא --/ 0 יה טימ נגצאזייּב לייט יש א נסיוא ָאד גיב כיא |

 א

 יש .(.צ+) נּברָאטשעג זיא רעכל

 -ע ג א גרָאפעגרעביא זיא רעטארטסינימדא רעד :טדערעג שרעדנא ,טסייה סָאד
 . טניימ געניימ ,נייטשראפ סָאד נעמ נעק יא ,לאפנדעי ןבדיי מענעבר

 יא ("ךיי רעד, רעדָא) רענעי נוא דיי א גרָאפעגרעּביא זיא ...רעטארטסינימדא רעד (8

 .שטַײטסױא גשלאפ א א וצ נעגנערּב סד זומ 6 זיא רעב

 :עז ,נריסערעטניא יז נעק'ס סָאװ ,יד ראפ (1-
 אז. 11. ךנ ס ש 6 ע ס 0 א . סטסעאע תצס048ע0 01:418401108. 2100428 --- .0סחזקםה, 1928, סיעק .28--

 4 .. וז6 זח סח עס מס אע 8 . ?צץססאע סעוהעסעס 8 תהצצסאז 00מסתןסגח. 2100482 --- 1סעזיק

 - 1028/ סח. 528--611-
 דע160. סצעגססעּתעסש מוז ג ץצססאסאז 2189146 ססצעװסאעס 20 תסהצעהסמעס תקסההס:אסטעה. ,,ס06

 / םסווא  םזמסחס" 1926 ת., תאמ 11--12, סשע. 124---140

 : 2 8 ט1 . 11. 2ז1מ2וץוסם 6ס/ 2000680210010:/85, 10מ06 ,00886. 118118 1920, 142--190-.

 יע. ןעסענט. סתםסס06ע/ 01800ע4דס02ט0000 תסהצעמסאעה. 2100888 1877 :

 1 גליּפשַײּב עקיגיא יקצעראז ,א 'כ טגנערּב ,(רעטַײװ ָאד 'לדנאהאּב כיא סָאװ) צאזַײּב ּפיט מער

 ,105 כיוא ,108--107 .ז ,"סעקייפס נוא גזַײדנ



 פטנעראפ ! נייק גוש זיאיס ; ,ביז טייטשראפ ,גוא =
 : סָאװ ,נסיוטשנָא יש כיז נעמ טעװ עליימעמ ,ניזמוא נא וצ טגנערּב שטַײט א
 6 ,כיז גסױטשוצנָא פא טשינ נּבעגעג זיא כארּפש יד .טניימעג = |
 עמ צ נ געמ נעק סָאד ,טאלג טינ סעּפע זיא ,1 ניא יװ ,עיצקווטסנַאק אֹזא טימ זא 6

 ד נטכיראפ וצ לָאמ סרעדנא נא טװּורּפ עיצקאדעד יד יוזא יװ ,נעזסיורא נטסעּב |
 .וװ .זא .א נדִיי א נרָאפעגרעּביא זיא סָאװ ,רעטארטסינימדא מעד טימ עסַײמ יד .עזארפ = -

 ָאדאכ 3 ניא כערעעּב ,טלײצרעד גנוטַײצ עבלעזיד .טשרָאפעגסױא נעמ טָאה
 ראש :יוזא גנושרָאפסיוא רעד נגעוו ,מורא מיש = -

 .(.ש .נ !) טָאה ...רעטארטסינימדא רעד זא ,מעד נגעוו ציטָאנ א נעוװעג זיא (? ג.,.רעמונ .,..ניא (1

 א .גּברָאטשעג מעדכָאנ ּכַײלג זא רעכלע װ ,נשטנעמ א מענייא נרָאפעגרעּביא

 .עיצקאדער יד טָאה "מעדכָאנ כַײלג , רעטרעװ עטצעזעגוצ יד טימ : ; רָאלק זיא'ס :
 יא צאזייּב נבלעזמעד נופ עכַאראמ עשיטסיליטס ערעטצניפ יד נטכיראפ טלָאװעג/ 0

 ,1 עזארפ רעד -
 ַא פראד עמ ּביױא :טרָאק א טקעדעגפוא קידנליווטינ ,וועגא ,נעמ טָאה טימרעד

  עזארפ יד נעמ טלָאװ ייז נָא זא ,סָאד טסייה ,"מעדכָאנ כַײלג , רעטרעוװ יד וצ נעמוק
 עג כיז טָאה רעִירפ זא ,יוזא נייטשראפ טנעקעג טלָאװ עמ ;נענאטשראפ טכעלש

 . (נּברָאטשעג זיא דיי רעד) צאוַײּב גיא כיז טליצרעד עס סָאװ ,סָאד נפָארט -
 .צאוטפיוה ניא נעמ טדער נופרעד סָאװ ,סָאד נעמוקעגרָאפ זיא טשרע כָאנרעד
 :יוזא סָאד טסייה ,טדערעג שיטאמעכס .(ליּבָאמָאטװא נטימ נדִיי מעד נרָאפעגרעּביא)
 ןעד גיא ,("רעכלעוו,) צאזַײּב א טימ צאזטּפיױה א גופ עיצקורטסנָאק אזא רעדעי ניא = |

  ויא ,טַײצ רענעגנאגראפ רעד ניא נעייטש נצאז עדייב ניא נטאקידעדּפ יד נעװ לאפ = -
 ועדייא ,רעֶירפ רָאפ טמוק צאזַײּב ניא עיצקא יד :רעדייס-טַײצ רעסיוועג א נאדאפ = |
 ,צאזטּפיוה ניא עיצקא יד -
 ,נעקנעדעגראפ טָאד רימָאל :

 -ראפ ,רעסעּב עוארפ יד נוא צאוײב רעד ןיא טציא זא ,כיֹוא כיז טייטשראפ = |
 / נעמ פראדאּב סָאװ וצ :"עשאק עטלא יד צלא כָאד טּבַײלּב'ס, רעּבָא .רעכעלדנעטש
 .טעּביס זא ,(1) עיצאנידרַאּבוס יד ,צאזַײב מעד נעמ טראד סָאװ וצ ? צנוק אזא רָאג

 אב ?(81) עיצאנידרַאָאק נוא צאז . רעקידנעטשּבלעז א כיז =
 ,נצאזייב עשלאפ עניוזא ניא טקעטש ָאד סָאװ ,נעזוצסיורא רערָאלק יידעק '

 : סעזארפ ייווצ עניוזא כו י
 ופ נרעלעפ יד נגעק נענערָאװ וצ יידעק (3 רערעדנוזאּב טימ פראד עמ זא ,סע שסייה (2

 קרעמפוא יד רימ נפראשראפ ,גרָאי עקידרעירפ יד יד נגעוו עגארפ רעד וצ נייגוצ טייקמאזקרעמפוא 2

 יז פא גּבולק גוא נענײראּפָארּפ עלא גופ טייקמאז גופ נעמרָאפ עשימָאנָאקע גוא עקיסעמקעווצ עמאס =

 .טָאה רע כל ע || ,טעשזדויב-ּבולק מענופ נגארפ נענַײז עכ לע || גנעלטימ יד גּבעגסױא

 .רעד ראפ גגוטַײדאּב עקיטלאװג א ערעזדנוא נופ סושסער ניא נאראפ

 6 וע ד גופ גנוריזינאגרָא רעקיטכיר .6(צ) גּבולק/ -

 .(3(צ) טעּברא-יּבולק ֶו

 .1 עזארפ רעזדנוא טכארּבעג ויא טרָאד נופ סָאװ ,רעמונ רעד זיא סָאד (2 6
 זױלּב גסיוא א גיִּב כיא זא ,לקיטרא מעד ניא לָאמעלא ראפ לָאמנײא נגָאז ָאד ליװ כיא (8 :

 יקמאוקרעמפוא יד נפראשראפ, ,"עגארפ רעד וצ נייגוצ , :יוװ ,רעגייטשא ,נענָאלּבאש - - גקירדסיוא -

 ,ב"נ ראפ עמעט א זיא סָאד ,טשינ ייז טכיראפ כיא נּוא גולב דא ,"געמרָאפ , = -



 עדייּב ניא :לקיטרא נײא נופ נעמונעג נענַײז (3 נוא 2) סעזארפ עד 0:

 ערעזדנוא נופ נטעשודויּב רעדָא נעלטימ יד נגעװ :כאז נא נגעװ כיז טדער
 ?עיצקנופ עּבלעזיד "עכלעו, טימ נצאוַײּב יד ָאד רעּבָא נּבָאה יצ ,גּבולק

 ליווַצ (.,,"סושער ניא נאראפ גענַײז עכלעוו,) צאזַײּב רעד טָאה 2 עזארפ רעד ניא = -
 טקעיּבָא מעד - ,"נעלטימ, טרָאװכאז מוצ טקעריד טיצ רע (א :נטפאשנגייא = -

 טיג רע (ב .עפורג-רעטרעװ רעדָא טרָאװ רעדנא נייק וצ טינ --;צאז נטשרע ניא
 סָאד --ןנסיוא ָאד נעמ זיא נעלטימ ערעסָאװ ,(קיטסירעטקאראכ א) נעמיס א זדנוא

 -טא רעד זיא סָאד .ערעדנא ניק טשינ ,טגָאמראפ ּבולק רעד סָאװ ,נעלטימ יד זיא = -
 אזא ניא ,יזא .קיטאמארג רעטלא רעד ניא מיא טפור עמ יװ ,צאזַיײּב רעוויטוּביר = -
 -אֹּב ָאד זיא רע ."רעכלעװ, טימ צאוַײּב מעד כעלנייועג רימ נעמענאּב ,עיצקנופ = -
 טציא כיז רימ נלעטש כארּפשטפירש רעטיוּבעגסיוא-שיטקאטניס א ניא נוא ,טקיטכער = !

 נטנעמיסאב נטימ צאו-נעמיס מעד נופ טייקכעלגעמ-טפעהאּב יד רַאפ טינ שרעדנא
 ,( "נעלטימ, טרָאװ

 (.וװ ,זא .א "גנוטילדאּב עקיטלאווג א טָאה רעכלעוו,) צאוַײּב נטימ זיא שרעדנא רָאג |
 קיטסירעטקאראכ נייק ,נעמיס נייק נטולכאל ָאד ויא צאזַײּב רעד .3 עזארפ רעד ניא
 טינ רָאנ סָאד טניימ רעטװא רעד ;(צאז נקידרעירפ ניא) "טעשזדויב , גראפ טשינ

 .טעשזדויּב-ּבולק רעד :נאראפ ָאד ניוש זיא טעשזדויּב נראפ נעמיס א ,וועגא ,כיוא | :
 :עגארפ רעד פא נרעפטנע ,טדערעג טסָארּפ ,רעטװא רעד ליװ צאזַײּב מעד טימ

 -םולק מענופ סעגארפ טימ נבעגּפָא יא כיז נעמ פראד סָאװראפ .סָאװראפ -
 רימ ?טעשזדויּב |
 -ויּב רעד) רע לייװ| ,טעשודויּב-ּבולק מענופ סעגארפ יד פא טייקמאזקרעמפוא יד נפראשראפ (43 = } י

 ;װ .זא .א גנוטיידאּב עקיטלאווג א טָאה (טעשזד

 -לֹּב רעד :עיצקנופ רעד טימ ,טפאשנגייא רעטייווצ רעד טימ סָאד טלאה יוזא
 ,נעמיס נײק טינ ,עביס יד טוַײװ רע .גנורעלקרעד א זיא 3 ניא צאז -
 ,קיטסירעטקאראכ גייק טינ -

 -יּב רעד טיצ שיטאמארג לעמרָאפ .טפאשנגייא רעטשרע רעד טימ זיא שרעדנא = -
 ."רעכלעװ, טרָאװדניּב סָאד זדנוא טזַײװ יוזא ;"טעשזדויּב-ּבולק, טרָאװ מוצ צאז

 טלָאװ זיא--,"נעלטימ, ,רעגייטשא ,נענאטשעג "טעשזדויּב-ּבולק, טָאטשנָא ָאד טלָאװ -
 רעּבָא זיא סָאד ,('טָאה, טָאטשנָא ינּבָאה, נוא) "עכלעוו, עמרָאפ יד טאהעג רַימ

 יד לַײװ ,ראפרעד סָאד ןיא צנוק א נוא ;צנוק רעשיטאמארג א יװ רעמ טשינ = |
 גוש נּבָאה רימ .עיצקנופ רעד טימ טינ נטולכאל ָאד טמיטש עמרָאפ עשיטאמאדג =
 כרוד ,שרעדנא נטפעהאּב כז נזָאל 2 ניא נצאז נעקנאדעג ייוצ יד זא ,נעעזעג |
 ,רעקידנגַײצרעּביא ָאד זיא "לַײװ, ;רעמ כָאנ ;"לַײװע -

 רעדָא "נפראשראפ, וצ סעמעעּב טיצ 3 ניא צאזַײּב רעד לַײװ ,ראפרעד זיא סָאד
 סניוזא כיז טוָאל 2 ניא ."טעשזדויּב-ּבולק ...נפראשראפ, :עּפורג רעצנאג רעד וצ
 יד 3 נוא 2 סעזארפ יד ניא נקורעּביא רימָאל :עבָארּפ אזא נכאמ רימָאל .נוט טשינ :

 :"טעשזדויּב-ּבולק, נוא "נעלטימ, רעטרעוו :

 טוג רעײז נעק נעמ ;קיטױנ טשינ צאזַײּב רעצנאג רעד לָאמטפָא זיא נלאפ עניוזא זיא : ועגא (4 ו

 -דויּב -בול קע :יוזא ."נּבולק ערעזדנוא נופ נעלטימ יד, ,;נעל טימ-ּבול ק יד נּבעגסױא, ...:נגָאז

 .3 עזארפ רעד ניא סָאד טסייה ,"טעשז -
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 4 עקיסעמקעװצ עמַאס יד נגעװ עגארפ רעד וצ גײגוצ טייקמאזקרעמפוא רערעדנוזאב טימ טראד עמ (2
 / ערעודנוא נּופ סושער ניא נאראפ נענַײז עכלעװ ;נּבע גסיוא נעלטימ נופ גַעמרָאפ עשימָאנָאקע גוא

 : .נבולק

 4 טייקמאזקרעמפוא יד טע שזדויּב-ּבולק מענוט עגארפ יד פא רימ נפראשראפ ,3

 4 .װ .זא .א גנוטַײדאּב עקיטלאווג א טָאה טעשזדויּב ועד לַײװ ,נּבולק נוא נענײראּפָארּפ עלא גופ

 -כאל טשינ כיז טּפעלק רע ,כעלנעמוא זיא 22 ניא עאזַײּב רעד זא ,רָאלק זיא'ס
 / / טרָאװ נטנעמיסאב מוצ רָאנ נעיצ נעק צאזײּב רעד לַײװ ,ראפרעד זיא סָאד .נטול
 /  .צאוַײּב נּבעל טראה ניטש טרָאװ עטנעמיסאּב סָאד זומ לאפ אזא ניא נוא ,"נעלטימ,
 23 ניא .2 ראפ עיצקורטסנָאק עכעלגעמ עקיצנייא יד ,עז כיא טַײװ יװ- ,זיא סָאד

 מעד כרוד צאזַײּב מעד נטפעהאב ָאד נלָאז רימ נעװ ,עגאל עבלעזיד נעװעג טלָאװ |
 .עזארפ פָאס מוצ צאזַײּב מעד נוָאל נלעװ נלָאז רימ נוא ,"רעכלעוו , טרָאװדניּב
 נפראוו זיא ,צנוק עשיטאמארג א יו רעמ טשינ ָאד זיא "רעכלעוו; יוויוזא רָאנ
 טרעװ קנאדעג רעד בוא ,"לַײװ, טרָאװדניּב ַײנא נעמענ רימ) סיורא סָאד רימ
 גוא ,וצפורא "טעשזדויּב-ּבולק, טרָאװ סָאד ַײרפ רעּביא נקור ,(רערָאלק רָאנ נופרעד
 ןיא סָאד .טײקטקערָאק רעשיטאמארג ניא טשינרָאג ַײּברעד טרילראפ עאז רעד
 -עגוצ מיא טָאה עמ .'טעשודויב וצ טשינ ָאד טיצ צאזַײּב רעד סָאװ ,ראפרעד
 רעשיטאמארג רעטלגילקעגסיוא נא טימ ,דלאוג טימ "טעשזדויב, וצ טּפעלש
 .נטַײר כיז רע טזַאל ;עמרָאפ

 טימ) עמרָאפ עשיטאמארג א נרלרטסנַאק נופ ,דנאנארעדיוו נקיזָאדמעד נופ
 .-ארג רעטנאקאבטלא רעד טױל ,נעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא טול ,סָאװ ,("רעכלעוו,
 צאז א ראפ ,(נעמיס א) עיצקנופ רעסיוועג א וצ טסאּפעגוצ יז זיא ,קיטקארּפ רעשיטאמ
 -ייב רעקיטציא רעד ,צאז רעטייוצ רעד פראד 1 ניא) עיצקנופ רעדנא נא רָאג טימ
 -מעד נופ -;(צאז נטשרע ניא סָאװ ,עיצקא רעד נפ טאטלוזער מעד נזַײװ ,צאז
 -עּג א נרָאפרעביא יװ ,רעגייטשא ,זָאירוק אזא נעמענ כיז נעק דנאנארעדיוו גקיזָאד
 ןיא יז נוא ,רעקראטש ראפ סיורא כיז טלעטש עיצקנופ עטלא יד .נדִיי מענעּברַאטש
 -רעד מיא טָאה'ס ;רעפראש זַאירוק מעד רימ נעעז 1 עזארפ רעד ניא .מעקיונ כיז
 סָאד .61) נטכיראפ טװּורּפעג כָאנרעד מיא טָאה יז נוא ,עפוג עיצקאדער יד נעעז
 ניא ײס ,צאוטּפױה ניא ַײס רימ נּבָאה 1 ניא סָאװ ,נופרעד ,סנטשרע ,כיז טמענ
 יד זא ,גנולעטשרַאפ א רימ נּבָאה לאפ אזא ניא נוא ,טַײצ ענעגנאגראפ יד צאזַײּב
 רעדַײא ,רעִֶירפ (פוא טמוק רעדָא) רַאפ טמוק צאזַײּב ניא (דנאטשוצ רעדָא) עיצקא
 ניא רַימ נּבָאה ָאד סָאװ ,נופרעד ,סנטייווצ ,כיז טמענ סָאד .(רעירפ .עז) צאזטּפיוה ניא
 טרָאװטַײצ כעלקירדסיוא נא ניא טייקויטקא עקראטש א ,עיצקא נא צאזטּפיוה
 / טימעג נפא טקריװ סָאװ ,דנאטשוצ נפראש א צאוַײּב ניא נוא ,("נרָאפעגרעּביא,)
 / עטשרָאפ אזא ּביוא --,מענעּברַאטשעג א רָאפרעּביא --,עיצאוטיס אזא ;("נּברָאטשעג)
 / . ֹוצ ּפָאטשצײר גונעג כיז ניא טָאה --,כעלגעמ זיולּב עליפא זיא עזארפ רעד נגעוו גנול
 -אוונופ ,לאווק מעד פא נקוקמוא נעמענ כיז לָאז עמ ,ליפעג שיטירק רעזדנוא נקעוו
 רעשיטאמארג רעד פא נקוקמוא כיז לָאז עמ .ה .ד ,זָאירוק אזא נעמאטש נעק נענ
 ,עמרָאפ

 / . יא ײס ,צאוטפיוה ניא ַײס :נאראפ טשינ טקעפע אזא ןיא 3 עזארפ רעד ניא
 / שּפיה טקירדעגסױא נענַײז נצאז עדייב ;טײקיטַײצטנַײה יד רימ נּבָאה צאוַײּב
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 - עקידעכָאװ א רימ נּבָאה 1 ניא סייעּב .ָאטשינ לאלכיב ָאד זיא עיצקא
 וי רעַײנ א נבעגעג 3 ניא זיא ,נבעל בעי םענופ גנו וריסא

 2 יוזא טשינ זדנוא ו טל מעַײנ אֹּב יוזא יו 0 ערעדנא גיא נעעזעג
7 

 ,(סנבעל ןכעלגעטלא מענופ פָאטש גטנאקאב-טלא מאּב יװ ,עמרָאפ עשיטאמארג עדמער

 : -םיּב ,רעטאלג עזארפ יד ּפָארא נעגנילש רימ נוא ,קיטירק רעשיטאמארג-שיטסיליטס

 / -וצ ניוש גנוטַײצ יד זדנוא טָאה ,נלאפ עניוזא ניא ,עיצקורטסנָאק אזא וצ זא טאר
 ,עּבלעזיד ,נעמונעג כָאט ניא ,רעּבָא טּבַײלּב טייקיסאּפמוא עשיטסיליטס יד .טניֹו

 . -קאראכ א ראפ ,נעמיס א ראפ נטלאה כיוא נעמ נעק 3 עזארפ רעד ניא צאזַײּב מעדי
 נפראשראפ דימ :טוג יוזא נסייה נעק'ס נוא ,"טעשזדויּב-ּבולק , טרָאװ מוצ קיטסירע
 / אוא וצ ,כעלמענ--,טעשזדויּב-ּבולק ּפיט נסיװע ג א וצ טייקמאזקרעמפוא י
 --,"טעּברא-בולק רעד ...ראפ גנוטַײדאב עקיטלאווג א טָאה רעכלעוו, ,טעשזדויב-ּבול
 ,טעשזדויג-ּבולק נדעי וצ טשינ ,מאטס טעשזדויּב-ּבולק א וצ ט

 נסעצסקע עניוזא זא ,נעניימ טשינ רעּבָא פראד עמ .סעצסקע נא זיא 1 עזארפ יד
 :גליּפשַײּב רָאּפ א נעגנערּב ָאד כימָאל .עטימש א ניא לָאמניײא נפ
 -רעטסעשט, םיש-רישזאסאּפ יד טָאה לּפענ נטכידעג א סייעּב זא ,טליײטעגטימ טרעוװ עיגלעּב גופ (4

 .גרָאװעג נעקנורטועד זיא רעכלעװװ .ריסקוּב א טימ נסיוטשעגנעמאזוצ כיז "בי

 -עקנורטרעד א טימ נסיוטשעגנעמאזוצ כיז טָאה פיש-רישזאסאפ א :ה .ד
  :טניימ רעטװא רעד .1 עוארפ רעזדנוא סָאװ ,לאפ רעּבלעזרעד -:ריסקֹוּב

 זיא ריסקוּב רעד (נוא) .,ריסקוּב א טימ נסיוטשעגנעמאזוצ כיז ,..פיש-רישזאסאּפ יד טָאה .,.(4 :

 ,גרָאװעג נעקנורטרעד

 ,טלעטשעגּפָא עיצנאטס עשיוטקעלע רעװָאכלָאװ יד כיז טָאה רעּבאקעד 12 נפא טכאנ רעד ניא (5

 /  סָאד טזָאלעגכרוד טינ טָאה נוא גרָאװעג נריורפראפ זיא עיצנאטס רעד נּבענ כַײט רעד סָאװ ,מעד ס
 2 .סעגיּברוט יד ניא
 .טָאה עכלעוו .עניּברוט רעטשרע רעד נּבענ זַײא סָאד נקינײרוצּפָא נעלטימ נעמונעגנָא כַײלג טָאה ע

 .(.צ) גטעּברא נּביוהעגנָא

 א וצ זיא ,נטעּברא וצ נּבױהעגנָא ניוש טָאה עניּברוט יד זא :כיז טנער
 ?זַײא סָאד ריא מורא נקינייר געמ פ'וא

 א נעמ טָאה רעִירפ :טּבַײרש רע יװ טרעקראפ רעּבָא ָאד טניימ רעטווא רעד
 .--ןנטעּברא וצ נּבױהעגנָא עניּברוט יד טָאה טשרע כַאנרעד ,זַײא סָאד טקיניל
 .4 ,1 סָאװ ,לאפ רעּבלעז

 -םוא טיירנעג כיז עמ טָאה כָאנרעד ,"װָאטלזאמ, סמעכיילא-מעלָאש גרָאװעג טריפעגפוא זיא סע (

 .טרע װראפ טָאה ײצילָאּפ יד עכלעװ ,"עריד עוויטאריּפסנָאק.  ס'יקס-נא -

 .(.שז) ?מיװָאנאג , סָאקמיּב טרירוטשעגנַײא נאד טָאה עּפורט י

 עט רע װר אפ א נריפוצפוא טיירגעג נָא ּבױהנָא נופ כיז טָאה עמ זא ,סיוא טמוק'
 .זא ,סױא כיז טזָאל ?טקוקעגסיורא נעמ טָאה מיסינ א ראפ עשזיסָאװ פא .ע ס
 רעּבַײרש רעד סָאװ ,סָאד נוא ,5 ,4 ,1 סָאװ ,לאפ רעּבלעזרעד .כערעעּב זיא



 ,"עריד עוויטאריּפסנָאק, ס'יקס-נא גריפוצפוא טיירגעג כיז נעמ טָאה כָאנרעד א א:
 ..יטרירוטשעגנַײא נאד עּפורט יד טָאה ,טרעווראפ סָאד טָאה ײצילָאּפ יד

 5 . : רעטעשָאּפ כָאנ רעדָא 2
 יד עוויטאריפסנָאק; ! ט'קס-נא נריפוצפוא טיירגעג כיז נעמ טָאה כָאנרעד 6 6
 2 ...נעמ טָאה ,טרעווראפ סָאד טָאה ײצילָאּפ יד = -

 ,סעזארפ עניוזא עקיצנייא יד טשינ זיא סָאד
 יטוּבירטא נשלאפ מעד געמ טצינ נלאפ סעּפורג ערעסָאװ גיא ,נעז טציא רימָאל ;ָ

 ,צאזַײּב

 ד כיוא נרעהעג רעהא --;"נוא, טרָאװדניּב סָאד  טמוק "רעכלעוו, טָאטשנָא געוו

 רטשַײּב-לטניּפ א טימ (עמָאק) כירטשַײּב א טימ נעמוקסיוא נעק עמ נעוו -,נלאפ

 : :יװ ,צאז אזא ניא עּפורג
 / טגָאזעג ט ָא ה רעכלעוו ;ה רעטכירסקלָאפ רעד נטָארטעגסיורא זיא צנערעפנָאק רעד פא (

 :טָאטשנָא
 ,..טגָאזעג טָאה ןוא ... נטָארטעגסױרא זיא ... (7 א

 יד ,
 0 ...טגָאזעג טָאה רע .ר רעטכירסקלָאפ רעד נטָאוטעגסױרא זיא ... (7

 לָאונ גוא .עטערפ רעשידִיי רעד גיא זיולב טינ ביז טפערט סָאד זא ,כיז טייטשראפ
 שלאפ מעד נעיצאּב רימ נענאוונופ ,לאווק רעד נַײז נזיװעגנָא סגעוונייא ראפ ניוש
 וי :רעטסומ רעשיסור רעד (דנוא אּב) זיא סָאד--;לאלכיג צאזַײּב
 ) תֹּה 8000000340א6 0326'60 2060240008 6 20אחההסא םומוסנצמאעה 2אההסאעא 68.

 סקמא/ טהץעססמ}הה 06 זאגָצ 00 ע8ץק עח צ ץ... (,1138001ע8").

 רעּכלעוו ,.פ רעקימעדאקא רעד נטערטעגסיורא זיא רָאֿפױנוצ-נגָאלָאעג נשיסורלא מעד פאן

 .ן..דליּב גײמעגלא נא טלָאמעגּפָא

 יװ רעסעּב טשינ נטולכאל סָאד זיא שיסור ניא זא ,כיוא כיז טייטשראפ :
 ,רעטכיר רעד סָאװ ,טינ ָאד זיא עטסקיטכיװ סָאד זא ,סיוא טמוק'ס .שידִקי = |

 ; נעמיס א נופ עמרָאפ רעד ניא נּבעגעג ָאד זיא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד
 עעּב סייעּב ,"נטערטסיורא, נַײז וצ עגאלַײּב א יװ סעּפע ,רעקימעדאקא ,רעטכיר

 9) 8 זה םססעסצגסא 6סעסיצ !הקעהעעעוז םזוסההחהעספ עזההתאהנתמז) 887 |

 עמ חס ם2 זסצ ָצ, 900 אדבסצ { .גהקעהעחצססאסאק גוסקס, 0 תס'?סקסנפ == =

 א ת טשעט 5 (

 עיפ עדי ביי יעקל יע גע יט עי שייאאט



 בּבָאה עכלעוו ,רענעילאטיא יד טצעזעגסיורא עקיטאירדא גערּב-כערזימ נפא כיז נּבָאה כָאנרעד
 גנאל גױש ײז נּבָאה מיא נופ סָאװ ,מאי נשיטאירדא מוצ לסילש מעד --.,ענָאלאװ טּפאכי

 ,ןנָאיאר רענָאלאוו ניא טּפיױהאּב טסעפ כיז נּבָאה עכלעוו נוא ,טמיורט

 ערָאג יד ,8 ניא יו ,רעטעליוּב כָאנ ,ועגא ,רימ נעעז רעטסומ נקיזָאדמעד ניא = |

 :רענעילאטיא יד נופ סעיצקא ַײרד ָאד נּבָאה רימ .צאזַײּב נשלאפ מענופ טײקשיּפעל
 ,כיז טכוד ,טלָאװ ,טּפיוהאּב כיז (ג נוא טּפאכראפ (צ ,טצעזעגסיורא כיז נּבָאה ייז (א

 עדעי ,סעּפורג-טרָאװ עקירעהעג יד נרינידרָא ָאק וצ נעװעג עטסכעלריטאנ סָאד
 רעזדנוא וצ טגנאלרעד טלָאװ נוא טייקיטרעוולופ ריא נגירקעג נאד טלָאװ עיצקא
 עיצקא יד :עיצאוטיס אזא ָאד רימ נּבָאה מעד טָאטשנָא .עיצקא נא יו טקעריד טסּוװאּב -

 סָאד ;עקיטאירדא גערּב מעד פא טצעזעגסיורא כיז נּבָאה רענעילאטיא יד סָאװ --,זיא

 -עג זיא ,סָאד -- (רעקיא רעד שיטקאפ .ה .ד---טּפיוהאּב כיז ,טּפאכראפ) עקירעּביא

 -יא עּבלעזיד כיז נּבָאה טצעזעגסיורא :רענעילאטיא יד וצ נעמיס א יװ ,נּבעגי
 ,ערעדנא נייק טשינ --,טּפיױהאּב כיז ,טּפאכראפ (רעירפ) נּבָאה סָאװ ,רענעילאט -

 סָאד זיא גנוטַײצ רעד ניא) עזארפ אזא זיא --,רעגרע טינ ּביוא --,רעסעּב טשינ

 :(שיסור נופ טריּפָאק יונעג

 -קיפוועט רעטסינימ-נרעסיוא נשיקרעט נטימ ָאש ייווצ טסעומשעג וװָאניוװטיל 'כ רעד טָאה טנַײה (0

 .(יצ) עיצאגעלעד רעשיטעווָאס רעד דעװָאקעל גָאטימ א טנוװָאניא נַײא טנדרָא רעכלעוו ,ייּב-ירשוי

 יװ טקנוּפ ,קורדנַײא מעד טכאמ (.וװ .זא .א "נַײא טנדרָא רעכלעוו,) צאזַײּב רעד

 בשיקרעט םעד ראפ נעמיס רעקיטכיוו א נעוװעג טלָאװ גָאטימ א נענעדרָאנַײא סָאד :

 .ענַײז עיסימ עקיטכיוו א רעדָא ,רעטסינימ-רעסיוא :

 .(+ לאווק מעד רימ נסייוו זיא -

 טנאקאּב זיא יז ;שיסוו ניא זױלּב טשינ נעמ טפערט עיצקורטסנָאק עקיזָאריד זא ,כיז טייטשראפ (?
 .רעגייטש א ,כיוא שטַײד נג

 8) 0 2/ס8 01ם2סמ 8000 10:00606 תגממ תוס; {טז 488 1,6008 46/נם 1031 רטסממסתססמ 140886ת טמ

 ףט:סמ/ (}8 8158 8ם6?ט;:א8 0116 461 ;8414816מ4 61181086;1ת טתמ 46 8 ם 6 6 2 61

 6106 פמ ֹום א? 8ק8מ1פ!ה מת 86116 םמ (86:1/מס/ 188601860) א
5 
 -ָאװ ,נעמיס גיק נּבעג ֹוצ נסיוא טשינ נעמ זיא ,616 218 'טימ נָא כיז טּבױה סָאװ ,צאזַײּב מעד ניא = - :

 .יראפ גטליג (48 41080) ײז לֵַײרװ :נּבעל רעײז ראפ עריומ טָאה עמ סָאװראפ ,נ רעל|

 .(298--291 .ז תהטנ. ?זגתקוקוסת ..יאֹּב צאוַײּב ּפיט מעד נגעװ ,וועגא ,עז) = -

 בטסיצילּבוּפ עשידִיי פִא זיא ,עסערּפ רעשישטַײר רעד גופ לעִיצעּפס ,שטַײד נופ גנוקריװ יד רעּבָא = -
 טשיג כיוא טָאה ,כָאנ קווונַײא נַײמ טול ,קיטסיצילּבוּפ עשישטַײד יד .נײלק רעיײז דנאּבראפנטאר גיג

 .(רעטַײװ עז) עשיסור יד יװ צאזַײּב ּפיט מעד ליֿפיוז

 עסערּפ רעשישטַײד רעד גיא גפעוט נעמ נעק (8 0 8 ,7 ּפיט רעזדנוא עי לעוצעּפס

 ט) אב ראס? םתתמ 1018? 285112001ת1506/ 6 ,80810101  ןתק ראס 08:80? תֹומ; 4858...

 רעשידִיי נוא רעשיסור רעזדנוא ניא .צאזַײּב ניק טימ עקפאד טשינ .ה .ד תז. 80מח080 (46ע-- :ט
 ,לאלק א טאמיק ("רעכלעװ, ,עסנסקא8 טימ) צאזַײּב א טימ עיצקורטסנָאק יד ָאד זיא עסע

 עניוזא ניא זיא צאזַײּב א טימ עיצקורטסנָאק יד זא ,מאזקרעמפוא כימ טכאמ (וועִיק) רעניװ .מ 'כ -
 --ועסערּפ רעשישטַײר רעד כַײש זיא סָאװ .כיוא שילגנע גיא גוא שיזיוצנארפ גיא נעמונעגנָא רעייז נלא

 גפערט געמ נעק עַיצאנידרָאָאק :יוזא סנטסיימוצ--.כָאנ נעגנוטכאאּב ענַײז טיול---,קיטקארּפ יד ָא
 גיא טייג'ס געוו ,ציטָאנ 7 א גיא גגעקנא ,גנולדנאהּפָא רעטסנרע נא גיא ירא

 129 א 0



 / גופ נצעזרעביא מאּב נצאזַײב עשלאפ יד עקאט רימ נעעז נטסניימוצ
 : : :טסקעט

 עו ,רענַײרקוא רעד :טגָאזעג עדער א ניא טָאה יקספעזוי ערָאװעיָאװ רענילָאװ רעַײנ רעד 1

 ירָאטירעט רעקיזָאדרעד טימ סענייכש ניא כיז טניפעג סָאװ ,(8 טײקיגנעהּפָאמוא רעשינַײרקוא נופ גל
 עקיטלאווג א טויטסיקע סע זא ,טסּוװע ג טָאה רעכלעוװ ,ערוילטעפ נענאטשראפ טוג טָאה סָאד
 : .(.צ) "עשראוו---וועיק,, נוא "וועיק--עװקסָאמ , געגנּו;צאּב יד נשיווצ דיישרעטנוא

 : נשיסור נופ נעמונעג זיא (שעּפעד א) סָאד

 + 11א) . 60 גסץסזחס םסמחאהה 116שװסקה/ א 0 עס עז 6 כמה ששס 0098 תקס-

 - אפנמהה הבה 0 מהוזאזססיעװגסנוזס1111 14 2100808, --!6חסמ" זז ,,16408---132111838+.

 0 בַײלגראפ יז רימָאל ,עזארפ רעקיזָאדרעד אּב נטלאהראפ וצ לסיּבא כיז טניול'ס
 0 :עיצקורטסנַאק אזא טימ

 א ,עבלע .(ניסאּב .ל) עּבלע נָאעל טסילאנרושז רעשירִיי רעד ...נּברָאטשעג זיא קרָאי-וינ גניא 2
 וּכא .רָאי 20 עטצעל יד ראפ עסערּפ רעשידַיי רעשינאקירעמא רעד נופ רעטעּבראטימ רעוויטקא נא געוועג
 | ...נעגנולייצרעד-רעדניק ײר עצנאג א טכעלטנפעראפ כױא ץַּבְלֶע טָאה ,טעּברא רעשיטסילאנרושז גַײז

 ביא טאהעג עריומ טשינ טָאה עמ נעוו ,לאפוצ רענעטלעז א רענייא זיא סָאד

  ןנצאז עקידנעטשּבלעז ַײרד נכאמ נוא ,עּבלע נעמָאנ מעד לָאמ ַײרד נרעזאכוצ
 : כעלטנייוועג יװ ,נּבַיײרש וצ נעיָאסינ מעד נעמוקעגַײּב זיא

 :וװ נוא ...רעטעּבראטימ רעוויטקא נא נעװעג זיא ךעכלעוו ,עּבלע נָאעל ... נּברָאטשעג ..+ (2

 ...כיוא טכעלטנפעראפ ,טעּברא רעשיטסילאנרושז צוכא ,טָאה ר ע כב |

 .,812 נוא 11 נליּפשַײּב יד טימ 12 עיצקורטסנָאק יד רעּבָא רימ נכיילגראפ
 /טצעל יד רעדײא טפארק-קירדסיוא רעמ כיז ניא טָאה 12 זא ,רָאלק טרעװ
 .כיז רימָאל .רעטעליוּב ָאד כיז טזַײװאּב טעּבראסנּבעל סעּבלע .סעזארפ ייווצ
 ; כאז נייא נלייצרעד סָאװ ,סעִיצקורטסנָאק ייווצ עניוזא וצ נקוקוצ
 13) חג תץסעסצסההתזסאז םסצחעסא צצקצמתהגס 6 תסהמססטנזא 20828ה08 םנזסעצ-

 וה תםקסתססהאעסחע תָקַּהמתת .גאסקי6 אאסק 2 תסעהה2ס ץא83 2 ה 28

 000 8 1610 2082זעע2 זע 611:06:84ת0 8331 2011 דע.

 | :גנוטַײצ רעשידִיי א ניא עּבלעזסָאד
 ּוּכ גסיורג מעניא גטָארטעגסיױרא זיא רָאמא גנוריגער רעשילָאגנָאמ רעד נופ רעציזרָאפ רעד 3

 -נײמעג יד פא נזיװעגנָא טָאה רע נכלעוו ניא ,גארטרָאפ א טימ (גנוטערטראפ-סקלָאפ) נאד

 סָאװ ,פליה רעכעלרעדירּב רעד פא נוא ר"סספ נופ נוא עילָאגנָאמ נופ נּבאגפוא עשיטילָאּפ יד נופ טייקמאז
 .(.צ) גנולקיווטנא רעשיטסילאטיּפאק-טינ ריא ניא ר"סספ נופ נעמוקאּב טָאה עילָאגנָאמ:

 נ יווצ מעד נופ נכאמ וצ צנוק א נויװאּב טָאה רעצעזרעּביא רעשידִיי רעד

 | זײּב א ((אסק ת 0161216 .. ) טסקעט נשיסור ניא צאז נקידנעטשּבלעז

 | ףרעטנָאק רעסָאװ ,נעז וצ רעווש טשינ זיא'ס ."גָארטרָאפ, מוצ נעמיס א

 2 ו ,כיוא רערָאלק נוא רעטכַײל ,וועגא ,רעטקעפע
 .טסאג רענעטלעז א ,טגָאזעג יװ ,13 נוא 12 ּפיט רעד רעּבָא זיא ,רעדייל

 סור מענופ 2088תש0ע00098 עצקהעמצ טגײמעג ָאד זיא "טיײקיגנעהּפָאמוא רעשינַײרקוא, (8
 וי ?גסיוא גפלָאהאּבמוא יוזא ָאד כיז נעמ טָאה רעשפע .ענַײרקוא נופ טײקיגנעּפָאמּוא יד :טסקעש
 : ?נרעדנא נכָאנ סנייא "נופ , לָאמ ייווצ גדַײמסיױא טלָאװעג טָאה עמ סָאװ ,ראפרעד
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 -נגייא רעדעי טָאטשנָא קעווא כיז טלעטש ,עזארפ א גופ "רעטאזינאגרָא ,רעשיטאמא

 ללּברעד נטלאהראפ עפוג טימרעד נוא ,(12 עזארפ ניא יװ ,רעגייטשא) טרָאװכאז סָאד |
 גטקארטסּבא נא צאזַײּב ניא נעמ טלעטש - ,טייקמאוקרעמפוא סרענעיײל מעד |

 ניא יז נעמ פראד נכוז נוא ,.װ .זא .א נכאז ,נשטנעמ פא ('רעכלעווע) נעמיס
 רעד טימ ,רעמכָאנ ,ַײס ,נָאלּבאש נטימ ַײס --,טגנילשראפ ,ּפָא טוט סָאד .צאזטּפיוה -

 -ראפ ,עטעטנעּפעג כיז כָאנ טריפ ("רעכלעוו,) "רעטאזינאגרָא , רעשיטאמארג רעד = }
 טשינ ,נעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא טרי זינאגרָאזעד רע ;רעטרעװ עטרעפעלש =
 א ודנוא נענעפע וצ טָאטשנָא :כָאנ סָאד טסייה וויטקורטסנָאק ,ייז טריזינאגרָא רע -

 (15 עזארפ עז) נטירד א ניא כַאנ לָאמא ,פורא נרָאג נטייווצ א
 ,עיצקא נא טָאטשנָא נעמיס א זיולּב טשינ זדנוא טגנערּב צאזַײּב רעשלאפ רעד

 -ייטשא ,זדנוא טזַײװ רע -- ,סעלַײמ ערעדנא כָאנ טגָאמראפ רע --; דנאטשוצ א רעדָא
 :כאז רעצנאג רעד טָאטשנָא לײט א ,רעג

 כיז נקיטױנ סָאװ .ייסעקינשאּפערָאה עשידַיי טנזיוט 13 זיּב גאראפ נענַײז קסנעלָאמס ניא 44

 .(.צ+ טעּברא-רעלקפוטילָאּפ ..רעשיטאמעטסיס א ני

 -ערָאה (לייט רעד) לָאצ יד זיולּב זיא סָאד --,טנזוט 13 זא ,נעניימ נעק עמ = -
 ערעדנא ; טעּברא-רעלקפוטילָאפ א ניא כיז נקיטיונ סָאװ ,קסנעלָאמס ניא סעקינשאּפ -

 טניימ סעמעעּב .טשינ טעּברא אזא ניא כיז נקיטיונ קסנעלָאמס נּבלעז ניא רעטנזיוט
 -כיּב סעקינשאּפערָאה לָאצ יד זיא קסנעלָאמס ניא (א :נכאז 2 נגָאז וצ רעטוװא רעד -

 מעד .טעּברא-רעלקפוא נא ניא ךיז יז נקיטױנ עלא (ב ;(?טנזיוט 12 אּב לאל
 טָאטשנָא ײו נוא, ...נגָאז לָאז רָאטװא רעד נעװ ,נדַײמוצסױא גנירג זיא רעטנָאי
 .בָאנ רעּבָא כיז טּפעלש (נלאפ עניוזא ניא "רעכלעוו, רעדָא) "סָאװ, רעד ."סָאו

 :נזָאירוק וצ ,סעיצאניּבמָאק עטסשיּפעל יד וצ טגנערּב "רעכלעוו,

 רעכלעוו טנאַיצילָאּפ-כאוו רעד נּפָאלעגנָא זיא ,מעראיל א טכאמעג טָאה נאמ-ערּוװק רעד נעװ (15*

 כָאנ טָאה וע נכלעװ .לגנִיי כעלטסירק א קידנריצאּפשמורא מירָאװק יד רעּבא טקרעמאּב ט

 .(:צ) טַײרּפאּב גרימיטיגעל מ

 עז) נצאז יײר אזא ראפ שיטסירעטקאראכ זיא סָאװ ,רעדײסיטַײצ מעד טיול-
 :יוזא גסייה סָאד פראד ,(124 .ז ,רעֶי
 לגוי כעלטסירק א טַײרּפאּב נרימיטיגעל נכָאנ טָאה טנא;צילַאּפ רעד (א -

 -מורא לג (קיטכעדראפ--.סיוא טעז) עקיזָאדסָאד נעעזעג רע טָאה כָאנרעד (ב
 ;מירָאװק יד רעּביא נריצאּפ

 .מעראיל סנאמ-ערּוװק נפא גפָאלעגנָא רע זיא כָאנרעד (ג -
 טקנוּפ נעמוקעגרָאפ נענַײז סעיצקא ַײרד יד זא ,נלייצרעד נעד נעמ פראד

 ּבָאה ,"כארּפש .דִייא רעד ניא נעװעג טקורדעג ניוש זיא סָאד יװ מעדכָאנ ,מורא טַײצ א ניא (9 6

 ;:ציטָאנ אזא ,14 .מונ כיא גנערּב טרָאד נופ סָאװ ,גנוטַײצ רעּבלעזרעד ניא גפָארטעג

 א,.טנזיוט 13 װער ָאק ---נדִיי :נטַײהרעדנימצאנ ערעסערג 4 נאראפ נענַײז קסנעלָאמס בי

  ּונעמָאננגיא מעד נרעזאכוצרעּביא טָאטשנָא .ה .ד .טרָאװכאז רעדעי טָאטשנָא ,נעמו

 - ,צאזַייּב ניא נּבירשאּב זיא סָאװ ,דנאטשוצ מעד ,עיצקא יד--,עיצקורטסנָאק רעשלאפ

 .ביא ּפערט א פא נכירק זדנוא נעמ טסייה --נַײרא מיור נקידסענייכש .א ניא ריט



 .(ניױמוא נא עוארפ עצנאג יד זיא טינא) טלָאמעג ָאד זיא סָאד יװ ,טרעקראפ
 עא ?עיצקורטסנָאק עטסיװ יד ָאד זיא קידלוש זא נוא

 1 גנומענרעטנוא רעזדנוא גיא זיא סקּוװ נקיזָאדמעד זא ,נכַײרטשוצרעטנוא קיטונ זיא סע 6
 / ּויא רעכלעוו יעירטסודניא רעשיפארגילָאּפ רעד גיא סיזירק נקרַאטש מעד צָארט גטלאהוצנַײא נעגנולעג
 /  פיג יועַײז גנוצריקראפ רענײלק צנאג א נופ מאנסיוא נטימ זדנוא אּב
 1 ();גרָאװעג סרידימקי-

 יװ בוא גנירג יווא מיא טָאה עמ סָאװ ,"סיזירק רעקראטש, א ראפ סָאד זיא סָאװ

 . סיזירק א גנומענרעטנוא נייא ניא סָאד נעמ טרידיוקיל יוזא יװ גוא ? טרידיווקיל כיג
 / / יגעװ ניא ָאד טייטש "רעכלעווא :זיא צערעט רעד ? עירטסודניא רעצנאג רעד נופ

 ג טָאטשנָא) .װ .זא .א "סיזירק רעד זיא זדנוא אב, ;.טניימעג ָאד טָאה רעטוװא רעד

 ,("זדנוא אּב זיא רעכלעוו,
 : :דנאנאּב סטכעלש נוא סטוג
 -עגפָארא זיא לָאטיּפש א נופ ...טניומערוטש רעכעלקערש א טעװעשוּבעג טָאה עיצענעו רעּבײא (*

 8 (+צ עקנארק 2 גרָאװעג נּבָארגאּב נענַײז סע נכלעוו רעטנוא ,כאד רעד נרָאװעג נסיר

 / ּגסיֹוא רעטװא רעד זיא עזארפ רעד ניא צאז נטייוצ נטימ זא ,נעניימ נעק עמ
 5 / פאד א זיא'ס -.כאד נייק טינ זיא'ס ;צאז נטשרע מעד נופ כאד מעד נּבַײרשאּב וצ -

 -נאג רעד .(עקנארק 2 נּבָארגאּב נענַײז מיא רעטנוא) עווייצאמ עקיזיר נימ א סעּפע

 .. "רעדנוװ נקיזָאדמעד נסירעגּפָארא טָאה רע סָאװ -- זיא מערוטש מענופ טקעפע רעצ

 אפ .כאד נכעל
 ביא ציטָאנ רעדנא נא נופ רעטװא רעד סָאװ ,עּבלעזסָאד רע טניימ סעמעעּב

 :גנוטַײצ רעטייווצ א
 / -נַײא טניװמערּוטש רעד טָאה טרָא נייא ניא זא ,סעִידעי נרָאװעג נעמוקאּב נענַײז קרָאי-וינ ניא .(18*

 / (.צ) רעדניק 40 גרָאװעג נּבָארגאג נענַײז לוש רעד נופ סעוורוכ יד רעטנוא .עדַײּבעג-לוש א גפרָאװעג

 /  נולעגמוא יד נעמונעג זיא (18 טגנערּב סָאװ) גנוטַײצ רעּבלעזרעד נופ רעּבָא
 לצש) .((רעירפ עז) 15 עזארפ עטרעּפ

 / נעג כָאד ציטָאנ רעטצעל רעד נופ רעטװװא רעד כיז טָאה עיצאסנעּפמָאק נייא
 / .מעד פא מערָאװ ,"עדַײּבעג-לוש , טרָאװ סָאד טרעזאכעגרעּביא טשינ טָאה רע :נעמ
 ."קיטסיליטס, רעשיטסיזאנמיג רעד נופ מערייכ נימ א נאראפ זיא ,נרעזאכרעּביא פא

 :טלייצרעד רענייא
 רעניײא ,וועגא) שטיוועקסאּפ טשריפ מענעזעוועג גופ קראּפ נסיורג א כיוא טגָאמראפ טָאטש יד 9

 ליפ ועײז טַײצ-ועמוז טועװ קראּפ רעד .(טנאק גקידװערַײמ ניא גקראּפ עטסנעש יד נופ
 ? ..שז) גנורעקלעפאּב ועד נופ טכוזאבפ

 רעִירפ טראה ציטָאנ רעּבלעזרעד ניא רעטווא רעּבלעזרעד טּבַײרש ?טוג כָאד זיא

 ;19 ראפ
 / כז טניפעג טסרָאיװ ריפ נופ כעלאהעמ א פא נוא .רעדלעפ עסיורג כיוא כיז נעיצ טָאטש מורא 0

 / -ועמֹוז בילוצ טצינעגסיוא קראטש רעמוז טרעװ רעכלעוװ ידלאוו רעסיורג א
 שש : .(טרָאד) געגגוניוװ

 . דלא מעד ראפ לזאמ רעמ רעּבַײרש מאּב קראּפ רעד טָאה סָאװראפ ; כיז טגערפ
 . ֹוצ טיצ גנורעקלעפאּב יד זא ,נעמיס מעד נָא טשינ קראּפ מעד רע טדניּב סָאװראפ
 / "עג טשינ עריירּב ניק רע טָאה קראפ מאּב לַײװ ?ָאי דלאוו מעד נוא ,רעמוז מיא
 / טימ נוא "שטיוועקסאּפ, טרָאװ נטימ סיוא טרָאד כיז טזָאל צאז רעטשרע רעד :טאה
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 2 א

 פא .גויוועג טאלג יוזא טינ ָאד .טלָאװ -רעבלעוו ,נרעמאלק ניֵא רעשט

 טַײהנגעלעג יד כרוד טשינ רעּבַײרש רעד טזָאל יא ר"דלאוו. טרָאװ עד טימ סיוא
 ."שירארעטיל, נּבַײרש וצ

 ;סָאג נייא ניא דנאנאכָאנ טּבילרש רעטייווצ א = -

 גכיוטש ענײמעגלא ניא טָאה רעכלעוװ ..ז 'כ דנימצאנ רעד טנפעעג טָאה טנװָא םעד (1

 .נאשודיּבי-ָאריּב ניא טעּברא רעד נופ טיוט עטשוע פד טרעדלישעג יו

 -רעד עטעלטסניקעג טינ נוא עטעשָאּפ יד טרעהעגסיוא מעליוא רעד טָאה סערעטניא נטנאּפשעג טימ א

 .רערעדנאוורעּביא מענופ גנולייצ :

 .(.צ) ...עגאל רעד נגעװ ַײס ,עזַײר רעד נגעװ ַײס טלײצרעד טָאה רע

 -לעוװ, נָאלּבאש נקידרעסאוו מעד נגעקנא "טלייצרעד טָאה רע, נופ טקעפע רעד
 ענייא ניא טנאה ניײא טּבַײרש סָאד נוא ,טעליוּב גונעג זיא "טרעדלישעג טָאה רעּכ !
 -עדנאװרעּביא רעד :נרעזאכוצרעּביא נעװעג טלָאװ רעטקעפע כָאנ !טונימ 5
 .טגנאלראפ ליפוצ נסייהעג ניֹוש טלָאװ סָאד רעּבָא ,(טלייצרעד| טָאה) רע ר -

 : טייקשירארעטיל נטלאהוצסיוא יּבא נָא טמוק עמ קיטשצנוק ערעסָאװ וצ

 22) 0תטס8ץסאס880 ,םסעהעטסע 121:66ה817 תסצטהנגס02 018920 יטתס82 2 תהא

 יי יי

 שי

 יארק יע יע

: 

 0808 תפהםעגז 06נ4עװ ןוסגמסקעא (3תסג 800368 תהק1עע) אס ע0 ץנצ 8 ץנ;הפעע

 209, עס, ססהע .אהתהעה 211180108 0032 0003, תהחקהמתסמאוו8 תץסנעמ' :

 .סקעאעג 10. (יצ) א
 -רעטנוא רעשילגנע רעד נופ דילגטימ מענופ לקיטרא נא "טאלּבעגאט רענילרעּב. טקורד קיטַײצכַײלג} = -

 דנאלגנע ּביוא זא ,טוַײװ רעכלעוו ,(ייטראּפ-רעטעּברא רעד נופ דילגטימ) יטרָאװנעק רעמאק רעטש

 נא סיטרָאװנעק נופ ּבױהנָא ניא טדער רע ?נוטעגּפָא רעּבַײרש רעד טָאה סָאװ =
 ,צלא סָאד טייטש וי 0 מע יא .(טאלּבעגאט ,לרעּב ניא) 0

 -אּב טשינ נייכעּב ניוש זיא ,כיוא (ייטראפ) םהקנחע טרָאװ סָאד נאראפ כָאנ זיא
 מעד טַײּב גוא עצייא נא כיז רע טיג .מ אס10ץ/ס8 נּבַײרש וצ מעק
 סמענעי טינ ,נ'יטרָאװנע ק נסיוא טציא ניוש רע זיא טשרעמָאלק :טקעיּבָא
 כיז טזַײװאּב ,לקיטרא ס'יטרָאװנעק ניא טייטש'ס סָאװ ,סָאד נוא ;לקיטר

 (!נרעזאכרעּביא) צאז מעַײנ א נּבױהנָא נוא לטניּפ א עגץצממ טרָאװ נכָאנ נלעטש
 --,ןזא ,נזיװעגנָא זיא לקיטרא גיא| 8 ס12126 ץ82320820104 0

 ,טסָארּפ וצ רעּבַײרש מעד ,רעקינ ,סיוא טעז סָאד !
 ,גזַײװ וצ נלאפ עקידרעװקרעמ עניוזא קיניײװ טשינ נעגנערּב טנעקעג טלָאװ עמ -
 -וצ רעּבָא כיז זומ כיא ;רעּבַײרש מעד טריפראפ "רעכלעוו, נָאלּבאש רעד ניה
 :עּפורג רעקיטציא רעד ראפ עטצעל סָאד זיא .מומינימ נטימ גלעטשנדִיר
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 ייז נביוה נענאמרעקוצ .ל טימ נעמאזוצ גוא ...נאמרעּביל נרא גיוו נייק גרָאפ וצ טמוק נכיגניא (*
 : .טָאה נאמרעקוצ ."תמאה, מעד ,שִיערּבעה ניא נאגרָא נשיטסילאָיצַאס נטשרע מעד נּבעגוצסיורא
 .(.3) נרעמונ ַײרד סיורא נענַײז טע נכלעוו נופ ,"תמאה, מעד טצעזעגסיוא

 נאמרעּביל (א :נטקאפ ַײרד נלייצרעד ליו רע ?נסיוא רעטווא רעד ָאד זיא סָאװ
 / ן"תמאה, מעד נּבעגוצסיורא ,נענאמרעקוצ טימ נעמאזוצ ,נָא טּביױה נוא ניו נייק טמוק
 / סיורא זיא "תמאה, מענופ (ג ;'תמאה, ניא רעצעז רעד נעוועג זיא נאמרעקוצ (ב
 . ירד יד נשיװצ נאראפ ָאד זיא גנודניּבראפ עשינָאל ערעסָאװ .נרעמונ ללרד לקאכאס
 / לָאװס ,צאז נקידנעטשּבלעז נטירד א ראפ עריומ רעטווא רעד רעּבָא טָאה ? נטקאפ
 / טּפאכ רע נוא ,"תמאה, טרָאװ סָאד לָאמאכָאנ נרעזאכוצרעּביא נעמוקסיוא טשינ מיא
 / גענַײז לאנרושז מענופ , :רעגײטשא) געװסיוא רעדנא ניק פא טשינ כיז
 רעד מערָאװ ,געוװסיוא רעדנא נייק טשינ רָאג רעשפע טכוז ,("נרעמונ ַײרד סיורא
 ּמוצ טקאפ נטירד מעד וצ רע טנאּפש .נטָארטעגסױא ניוש זיא "רעכלעוו , טימ געוו
 טגעלפ נאמרעקוצ סָאװ ,"תמאה, מעד וצ נעמיס א יװ ,שינעּפעשטוצ א יװ נטייווצ
 . לָאצ עטמיטשאּב א סיורא זיא "תמאה, מענופ) עפוג טקאפ רעד יװ טקנוּפ ,נצעז
  ןא ,כיז טייטשראפ .טשינ טרעװ נייק ,סערעטניא נייק כיז ראפ ניילא טָאה (נרעמונ
 ניק זיא נרעמונ ענעגנאגעגסיורא לָאצ רעד נוא טעּברא-רעצעז סנאמרעקוצ נשיווצ
 .עשינאכעמ-שיטאמארג א  ָאד זיא גנודניּבראפ יד .נַאראפ טשינ גנודניּבראפ מוש
 / געװ ,טייהנגעלעג רעדנא רעדעי וצ טקאפ מעד נּפעשטוצ טנעקעג טלָאװ רעּבַײרש רעד
 : :(40 רעגייטשא ,"תמאה, מעד טנַאמרעד רע

 .בופ ראה ניא טקורדעג טָאה נאמרעקוצ סָאװ ,נלעטשוצטסעפ רעווש טציא זיא רעּבירעד.., (3

 2 .גרעמונ ַײרד סיורא נענַײז סע נכלעװ

 / לָאז ריא וצ סָאװ ,טייקילעפוצ יד לקיטרא ניא ָאטשינ זיא'ס .װ .זא .א
 / ופ זא ,טקאפ מעד ,צאזַײּב א כרוד ,דנאּבארטנָאק נפעשטוצ נענעק טשינ נעמ
 . יא נּבָאה נלעװ סעִיצקורטסנָאק עלא יד נוא) נרעמונ ַײרד סיורא נענַײז "תמאה,
  בֹּבָאה פראד עמ ;(דנאּבארטנָאק עשיטסיליטס סָאד זיא נלאפ עלא ניא מערָאװ ; טרעוו
 א .עמ ,"תמאה, טרָאװ נטימ נזָאלסױא כיז לָאז צאז רעד זא -- ,כאז נייא זיולּב וצרעד
 : - גראפ סָאד זיא מורא נוא מורא מערָאװ ,צאזַײּב מעד מיא וצ נעּפעשטוצ נענעק לָאז

 .רעטרעװ וצ וצ טשינ כיז טרעה עמ :כאז ענעריּפאפ א יו רעמ טשינ רעּבַײרש
  גָאלּבאש רעד נוא ;ריפאפ נפא רָאנ ײז טעז עמ ;נעגנודניּבראפ-רעטרעוו נוא
 2 ,נעקנעד וצ ימ יד רעּבַײרש מעד לָאמטפָא ניוש טרָאּפשראפ

 / .-ּגגעקנא וצ ,עיצאנידרָאָאק ניא לאפ-טארּפ א וצ רעּביא יג כיא ם
 1 .גנולעטש

 0 :צאז אזא וצ נקוקוצ כיז רימָאל
 2 .--רא טגרעלעגסיוא כיז נּבָאה עכלעוו 7 נּבילּבעג נטאי 18 נופ זיא טאטלוזער ניא (24

 6 .(.צ) טאטשראוו מאּב נעוועג גױש נענַײז ײז נעו ,נסרוק יד כָאנ נטעּב

 צ רעד טיול .נסרוק-טעּברא ענעטָארעג-טשינ נופ טאטלוזער רעד טלייצרעד זיא ָאד
 /  .ה .ד .גנולעטשנגעקנא נא רימ נּבָאה ָאד זא ,רָאלק ןיא כָאנ עיצאוטיס רעצנאג

 : -עגסיוא כיוא כיז נּבָאה (ייז) יד (רָאנ) רעּבָא 41 נּבילּבעג גטאי 18 נופ זיא טאטלוזער גיא (4

 ,טאטשראוו מאּב ,,.ניוש ...גסרוק יד כָאנ טשרע גטעּברא טנרעל

 עד וצ זױלּב ָאד ּביג כיא ,לקיטורא סרעטװװא נּבלעז מענופ צאז א רעטַײװ ָאד ריטיצ כיא א (0

 א ."ברעמונ יײרד סיורא גענַײז סע נכלעוו נופ, : צאזַײּב
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 2 רענעפָא אזא טָאטשנָא .װ .זא .א "כיוא כיז גּבָאה (ײז) |
 -נָאק מעד ,נסרוק יד נופ נטקעפעד יד נקעדפוא פראש לָאז סָאװ ד

 גוא רעל-נסרוק רעד נופ טסארטנַאק מעד ,טאטלוזער מעד נוא קעווצ מעד נופ טסארט
 -נָא--,(! ציטָאנ רעד נופ רעּבַײרש רעד נסיוא כָאד זיא סָאד נוא) --רעל-טאטשראוו רעד =!

 ,גנולעטשנגעקנא א נופ גנאלקרעדיוו גטַײװ א ,נטָאש נסאלּב א רימ נּבָאה מעד טָאטש
 .כיז ראפ טליײטעגסיוא טשינ ,"נטאי 7, וצ נעמיס א יװ סָאד זיא נּבעגעג לַײװ

 -ֹור רעד --,נלאפ כאסא ניא יװ --,ָאד טזַײװ געװ רעד זא ,כיוא כיז טייטשראפ
 : רעטסומ רעשי

 ,א24 0תהטגאהמז סצהחהפטעע 3808עה 160ח210 4024208 תםּהה ץצסצז סצזזז8תס , |

 6 ס יש ס מ עז 4  מ ס 6 א װ יז 6 4 0 (פע0 ס0ס+ עץסמעסע0 טא 7

 ס0ךעצא82 8 6008.

 ,רעפָאלש מענופ רעיא מעד אּב ָאש עּבלאה עצנאג א נעגנולקעג רעקעװ רעד טָאה לָאמנײא| =

 ניא צעז נשרעװאכ נקראטש א נופ טשרע טּפאכעגפוא כיז טָאה

 ; כיז טייטשראפ ,זיא טניימעג = -
 .3 0 101 םץססמענס8 ןכיז רע טָאה טּפאכעגפוא רָא נ| (324

 א .6 עזארפ זיא וצרעד כעלנע -
 מעד טלעטש עמ יוזא יװ ,83 נוא 2 סעזארפ יד ניא נעעזעג ניוש נּבָאה רימ 0:

 עמ ;(עיצאנידרָאּבוס עמרָאפ א כיוא) "מערָאװ, ,"לַײװ טָאטשנָא "רעכלעוו, נשלאו

 טגנערּב צנוק אזא סָאװ וצ ,גנורעלקרעד א טָאטשנָא ,עּביס א טָאטשנָא ,נעמיס א !

 ; לאפ אזא נופ ,רעגייטשא ,נעזסיורא רימ נענעק סָאד -- ,לָאמטּפָא :
 עכלעוו .נוענָאיּפ-לוש יד רעדנוזאּב נליפ כאוּפש עקיטרָא יד נשרעהאּב וצ טייקידנעוװטיונ יד (25 !
 ..שז) בעל נכעלטפאשלעזעג מענײמטעגלא נטימ נדנוּבראפ נטסרעמא נענ

 -ררג ענעדישראפ נאראפ נענַײז'ס :יוזא נסייה סָאד נעק קוק נטשרע נפַא

 ערעדנא ,נּבעל נכעלטפאשלעזעג :נטימ נדנוּבראפ נענַײז ענייא : נרענָאיּפ-לוש ס
 .עּפורג עטשרע יד רָאנ פראד כארּפש עקיטרָא יד נענעק ,טו

 עלא נפראד כארּפש עקיטרָא יד נענעק זא ,רעּבַײרש רעד טניימ סעמעעב-

 רעסיוועג א ראפ נעמיס נייק טשינ זיא ,צאזַײּב ניא טייטש'ס סָאװ ,סָאד .נרענ

 סָאד .נענעק נפראד ע לא סָאװראפ ,גנור עלק רע ד א זיא'ס --;נרענָאיּפ עּפ

 ר צשטש

 ליִז לילװװ ;נרענָאיּפ-לוש רעדנוזאב נליפ כארּפש עקיטרָא יד נשרעהאּב יצ טייקידנעוװטיונ יד (825
 ..ינדנוּבראפ נטסרעמא נ

 סָאד טָאטשנָא לייט א ,גזַײװ נעק ,זדנוא טזַײװ (25) עזארפ ּפיט רעקיזָאדרעד

 .14 עוארפ רעד אּב רעַירפ נעעזעג ניוש רימ נּבָאה סכעלנע ;עצנ

 | :מעטָא נייא ניא *רעכלעוו, נוא *לַײװ,
 יזא לַײװ ,לאקָאל נקיסאּפ א נעמוקאג רעכיג סָאװ קירּבאפ יד פראד ייר רעטשרע רעד ניא (26 -

 ...גנוטאטשסיוא עקיטיונ יד נעמוקאּב פראד קירּבאפ יד .טעּברא נא נריפ וצ כעלגעממוא טוילָאסּבא

 -ָאסּבא זיא סע נכלעוו נָא ,לקניװ גטיור עליפא רערָא ּבולק א טימ רעטעּברא יד נגרָאזאּב רעקירעד

 .(.צ) טעּברא-רעלקפוטילָאּפ זיא טינ עכלעוו גריפ וצ כעלגעמוא ט

 "נכלעוו נָא. נּבָאה נעמ פראד סָאװדאפ ,עזארפ רעטשרע רעד ניא "לַײװ נגָאז נעק עמ זא : כיז טגערפ - :

 ! רעטרעװ עּבלעזיד טימ עליפא עיציזָאּפ רעּבלעזרעד ניא יונעג ,עזארפ רעטייווצ רע



 א ."זוא, טָאטשנָא ירעכלעװ, 2
 - -ָאד .גלעיציפָא נא נזיוואּב מיא רעטמאאּפ רעד טָאה ,זַײװאּב א טרעדָאפעג טָאה רעוואכ רעד נעװ (*

 6 /  ייעדאנאק צנאג גניא *טײהַײרפ. יד טָאּבואפ עכלעוװ ,גנוריגער רער גופ טנעמוק

 / סָאװ ,רעפטנע רעקיצנייא רעד רעּבָא ...אוואטָא טימ גנודניּבראפ גיא טלעטשעג כַײל ג כיז טָאה...ז 'כ

 יש גנוטַײצ יד ןַא ,גנוריגעו רעד נופ גנוקיטעטשאּב עלעִיציפָא נא זיא ,נטלאהרעד לַײװרעד טָאה רע

 או .יצ) נרָאװעג טרעװראפ ויא

 / עמ יװא יװ ,נזַײװ וצ נּבעגעג נװיק א טימ יװ סעּפע זיא עזארפ עטייווצ יד -
 / יא ויא סָאװ ,(גנוריגער רעד נופ טָאּבראפ רעד) עּבלעזסָאד .עטשרע יד נּבַײרש פראד
 רעטשרע רעד ניא זיא ,גנוריגער רעד נופ עיצ ק א נא יװ נּבעגעג עזארפ רעטייווצ רעד
 מוש נייק נָא ,נעז וצ רעװש טינ זיא'ס .גנוריגער רעד ראפ נעמיס א יװ נזיוועג
 .רעקידנגַײצרעּביא ,רעכעלריטאנ זיא עיצקורטסנָאק ערעסָאװ ,מישורייּפי

 ."סָאװ ר אפ, "טָאטשנָא רעכלעוװװ .8
 גנטלאהעג טשינ נּבָאה ץְכְלֶעַו ,נטאטוּפעד-מייס עשידַיי יד נפרּוװרָאפ טכאמ .ּב 'ה (28*

 .(.צ רָאּפנעמאזוצ מוצ נעמוק וצ קיטױנ ואפ

 טשינ נופ קורדנַײא מעד נכאמ עזארפ יד נעק עיצקורטסנָאק רעקיטציא רעד ניא
 נענַײז סָאװ ,יד) נטאטוּפעד עשידִיי לייט נסיוועג א נפרּוװרָאפ טכאמ .ּב .טקידנעראפ
 / םיז טזָאל ? עפוג נפרּוװרָאפ יד נענַײז עשז-סָאװ .(רָאפנעמאזוצ מוצ נעמוקעג טשינ
 אראפ ָאד ניוש זיא פרּוװרָאפ רעד נוא ,נטאטוּפעד עלא טניימ עמ זא ,סיוא/
 / .געמוקעג טשינ נענַײז ײז סָאװ--,יא פרּוװרָאפ רעד ;טערקנָאק צנאג
 .-ָאװ ,נעמיס א נּבעג וצ נסיוא זיא'מ- יװ טקנוּפ ,יוזא רעּבָא סָאד זיא טגָאזעג
 :רעּבַײרש רעד טניימ נעניימ .נסיוא ָאד נעמ זיא נטאטוּפעד ערעס

 / האפ גטלאהעג טשינ נּבָאה ייז סָאװראפ ,נטאטוּפער-מייס עשידִיי יד נפרּוװרָאפ טכאמ .ב (8
 2 ...קיטייג .

 / -סױא נעק עמ ;צאז רעלעִיצעּפס א קירעּביא לאלכיּב זיאס 2
 0 .דילגצאז א טימ נעמוק

 וצ נקוקוצ כיז רימָאל .2 עזארפ רעד אּב נעעזעג ניוש רימ נּבָאה סניוװא
 יי : נלאפ רָאּפא כָאנ:

 0 עכלעוו ,ועגנולײטּפָא-רעטילימ עשטַײר נעעזעג ניוש נעמ טָאה םורא ָאש רָאּפ א ניא עקאט נוא (2*

 .(.+) עקאטא ניא נעגנאגעג נענַײ

 :טסייה סָאד
 .עקאטא ניא ןיל געגנולײטּפָא-רעטילימ ..+ (9

 :לאפ אזא זיא רעגרע
 / אֹּב גלוש-טנװָא עלעַיצעּפס נגעו עגארפ יד טקורעגסיורא ...קיצ נכרוד טרעװ טַײצ עטצעל ירד 0

 / בפלעהוצטימ ליצ א ואפ כיז גלעטש עכלעו .נעגנומענרעטנוא-עכולעמ ערעסערג עקינייא

 : .(.צ+) טנגוי-רעטעּברא יד נריציפילאװװקי

 6 םעד טכארּבעג טָאה "רעכלעוו , כרוד עקפאד נצאז :נדניּב וצ טייהניווועג יד

 / ּנשלאפ א נוָאלרעד וצ טימרעד נוא טרָא נא פא טינ צאזַײּב מעד נלעטש וצ רעּבַײרש
 / -עּכול עמ ןא ,נסײה סָאד נעק עיצקורטסנָאק רעקיטציא רעד ניא .שטַײטסױא
 / טשינ ,טנגוי יד נריציפילאװק נפלעהוצטימ קעװצ מעד טָאה נעגנומענרעטנוא
 . :נּבַײרש לָאז עמ נעװ ,נדַײמסיױא סניוזא נעק עמ ,ליװ רעּבַײרש רעד יװ ,נלוש-טנוװָא

 .ליצ םעד טימ געגנומענרעטנוא ערעסערג עקינײא אֹּב גלוש-טנוװָא עלעיצעּפס נגעו ,..+ (0
 .טנגוי-רעטעּברא יד גריציפילאווק נפלעהוצטימ:
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 'ּוװ , טימ צאזַײּב רעד . = 7 1 4

 :עזארפ ּפיט אזא עסערּפ רעד ניא טציא נפערט וצ כאז עכעלנייוועג א זיא'ס
 .,ּבולק-רעטעּברא גלארטנעצ מענופ רעדילגטימ נענַײז רעטעּברא עלא נופ טנעצָארּפ 60 טאמיק 1

 .(יצ) .וװ .זא .א סעיצקעל ,גטנװָא יד כוזאּב יז ּווְד -

 ."רעכלעוו, טימ צאזַײּב רעד יװ ,טוג יוזא נטליג ָאד נעק "ּוװ, טימ צאזַײּב רעד
 -ראפ ניא "רעכלעוו, טרָאװדניּב סָאד נלאפ עניוזא ניא עקאט רימ נפערט לָאמטּפָא
 : רעגייטשא ,סעיצאניּבמָאק נוא סעמרָאפ ענעדיש

 יִר ראפ טאנרעטניא נא נאראפ זיא סע רעכלעוו אַּב ,לוש עקירָאי-7 יד כיוא כיז טניפעג ָאד (2

 .(.צ) רעפרעד עקימורא יד נופ רעדניק

 -מעד נוא מענייא אֹּב רימ נפערט--,"רעכלעוו, לָאמא ,"ּוװ, לָאמא --,טַײּב אזא
 :עליפא צאז נייא ניא ,רעּבַײרש נּבלעז

 יד עכלעוו ניא ,כעלטעטש בוא טעטש שּפיה נאראפ זיא סע || ,עינרעּבוג רעקסנאירּב ניא (3

 רעד נופ בוהירעיאּפִק רעד זומ ,גנורעקלעפאּב רענשאפערָאה רעד גופ טכישטּפיוה מעד נדליּב גראטסוק

 .(.3) טיײקמאזקרעמפוא עטסערג יד גרעוו נּבעגעגּפָא עסאמ רעשיראטסוק

 נטשרע מעד לָאז עמ נעװ ,טרעדנעעג טשינרָאג כיז טלָאװ עזארפ רעד ניא
 נדַײמסיוא טעשָאּפ טלָאװעג נעמ טָאה ָאד) "רעכלעוו ניא , טימ נּבױהנָא כיוא צאזַײּב = -
 גטַײּב "(ר)עכלעװ ניא, גוא "ּוװ, לָאז עמ נעװ ;(טרָאװדניּב עּבלעזסָאד לָאמ ייווצ -

 טנעקעג 31 עזארפ רעד נופ רעטװא רעד טלָאװ יוזא טקנוּפ נוא .רעטרע יִד טימ
 "ּוװ, :גגָאז טנעקעג נעמ טלָאװ 32 ניא--,טרעקראפ ;"נכלעוו ניא, : נבילרש = -

 "רעכלעוו, טימ צאזַײּב רעד טליג לאמרָאנ זא ,נעעזעג רעִירפ ניוש נּבָאה רימ = -
 רעד ניא טסײה רע יװ ,צאזַײּב נויטוּבירטא נא ראפ ,צאז-נעמיס ַא ראפ
 רעדָא) טקעיּבוס-טרָאװכאז א נריזירעטקאראכ ,נענעמיסאּב וצ ,קיטאמארג רעטלא
 ,טרָא סיוועג א לעִיצעּפס טנעמיסאּב "וו, טימ צאזַײּב רעד .צאזטּפיוה ניא (טקעיּבָא
 : רעגייטשא

 ווו :עדַײּבעג רעד נופ נוװװױא מעניא עּבמָאּב א נענופעג זַײרק רעװָארוקסָארּפ ניא נעמ טָאה טָא (4 0

 .(.צ) טאר נופ גנולמאזראפ-טכיראּב א גַײז טפראדאּב טָאה סע א

 ,נעמיס א זדנוא טיג ,34 ניא ,ָאד טנכייצאּב "ּוװ, טימ צאזַײּב רעד :רָאלק זיא'ס = |
 צאזַײּב נטימ לאפ רעּבלעזרעד סָאד זיא יצ .נסיוא ָאד נעמ זיא עדַײּבעג א ראפ סָאװ = |
 ?31 עזארפ רעד גיא = -
 -ַײּב מעד זא ,נעעזעג רעּבָא גוש נּבָאה רימ .נכאמ ָאד נעמ נעק קורדנַײא אזא = |
 ידרָאָאק א טָאטשנָא מיא טצינ עמ ;שלאפ לָאמטפָא נעמ טצינ *"רעכלעוו, טימ צאז = -

 נעק עמ .װ .זא .א "לַײװ, ,"זא, טימ צאוַײּב א טָאטשנָא ,("נוא , טימ) צאז נטרַינ -
 ,כיוא צאזַײּב-"ּוװ, מעד טימ נפערט נעק סניוזא זא ,נטכיר סיורָאפ רעּבירעד כיז -
 -דניּב סָאד (לָאמטּפָא טמוק נוא) נעמוק ָאד נעק "וו, טָאטשנָא סָאװ ,ראפרעד גוש -

 ."רעכלעוו, טרָאוװ
 -ירעטקאראכ וצ צאזַײּב נטימ נסיוא טשינ רעטװא רעד ןיא 21 עזארפ רעד ניא = -
 :נכאז ייווצ נלייצרעד ָאד ליװ רע -- ,צאזטּפיוה מענופ ּבולק םעד נריז =

 ;ּבולק נסיוועג א נופ רעדילגטימ נענַײז רעטעּברא (א
 .סעיצקעל ,נטנװָא ָאד נכוזאב יז (ב
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 . נצאז ײװצ יד נשיװצ זיא דנוּבראפ רעלענָא;צקנופ ,רעטסקיניײװעניא מוש ניק
 /  ,נפאש כיז נעק ,רעּבָא כיז טפאש יּוװ, טרָאװדניּב מעד כרוד .נאראפ טשינ נעקנָאדעג
 / וצ נסיוא נעמ זיא (צאזַײּב :טציא) צאז נטייװצ מעד טימ יװ טקנוּפ ,דנוּבראפ אזא
 . -אּב א נופ רעדילגטימ נענַײז רעטעּברא :ּבולק מעד נענעמיסאּב וצ ,נריזירעטקאראכ
  מאטס נופ טינ סעִיצקעל ,נטנװָא נכוזאּב יז ּוװ ,ּבולק מעד נופ) בלק נטמיטש
 / נטײװצ מעד נפראוורעטנוא ,נרינידרָאּבוס אזא .ּבולק-רעטעּברא נלארטנעצ א סעּפע
 / ."יוװצ רעד כעלטנגייא סָאװ ,ראפרעד שלאפ רעמ כָאנ זיא ,נטשרע מעד רעטנוא צאז
  סָאװ ,רעקיטכיו כאסא זיא'ס .נטשרע נראפ רעקיטכיוו רעטווא מעד ָאד זיא רעט
  סָאװ רעדייא ,(קנעש נייק --,נגָאז רימָאל ,טשינ) נטנװָא ,סעיצקעל נכוזאּב רעטעּברא
 : ,ּבולק ניא רעדילגטימ ראֿפ נּבירשראפ לעמרָאפ נענַײז ייז

 טימ נעמיטש ָאד לָאז עיצקורטסנָאק עשיטאמארג עלעמרָאפ יד זא ,כעלריטאנ זיא
 : :טלאהניא נשיגָאל מעד

 א בולק-רעטעּברא נלארטנעצ מענופ רערילגטימ נענַײז רעטעּברא עלא .נופ טנעצָארּפ 60 טאמיק (1

 : ,סעיצקעל ונטגװָא (טרָאד) נכוזאּב (ייז) נוַא

 / .נצאז עקידנעטשּבלעז יײװצ נרינידרָאָאק ָאד פראד עמ :ה .ד
 | :רעזיול כָאנ עּבלעזסָאד רעדָא

 .סעַיצקעל ,נטנװָא (טרָאד) נכוזאּב יז ;ּבולק-רעטעּברא ...מענופ רעדילגטימ נעגַײז... (1

 סָאװ ,רָאנ ָאד זיא קעליכ רעד .כוא 32 עזארפ רעד טימ זיא ,וועגא ,עּבלעזסָאד
 טימ ,רעטעשָאּפ עּבלעזסָאד נגָאז נעק עמ .קירעּביא צאזַײּב רעצנאג רעד זיא ָאד
 : ;צאזַײּב א טָאטשנָא דילגצאז א

 ...רעדניק יד ראפ טאנרעטניא א טי לוש עקירָאי-7 יד כיוא כיז טניפעג .ָאד (2

 / .ָאד ויא רעטװא רעד זא ,קורדנַײא מעד נכאמ נעק'ס ,33 עזארפ טימ זיא רעגרע
 / -כיװ לע;צעּפס זיא עינרעּבוג רעקסנאירּב ניא :קנאדעג אזא נעגנערּבוצסיורא נסיוא
 / סָאװראפ--,ויטָאמ מעד .נראטסוק יד נרירעּפָאָאק טימ נּבעגוצּפָא קראטש כיז קיט
 / -ַײּב יד ניא נָא רעטװא רעד טיג --,קיטכיוו יוזא ,עינרעּבוג רעד ניא ,ָאד סָאד זיא
 / .ֿגסאמ עשיראטסוק עסיורג טימ כעלטעטש נוא טעטש כאסא נאראפ זיא ַאד :נצאז
 . יליטשא ,נּבירשעג טלָאװ רעטווא רעד יװ ,קורדנַײא מעד נכאמ נעק עזארפ יד ,צרוק

 | .עינרעּבוג רעקסנאירּב ראפ נאלפ-טפאשטריוו נקירָאיפניפ נגעוו ,רעג
 :עיצקורטסנָאק אזא טסאּפעג רעמ טלָאװ קנאדעג מעד ראפ
 / ֿברעװ נּבעגעגּפָא עסאמ רעשיראטסוק רעד נופ גנורירעּפָאָאק רעד זומ עינרעּבוג רעקסנאירּב ניא (3

 טא גראטסוק יד עכלעו גיא ,כעלטעטש נוא טעטש שּפיה נאראפ ויא ָאד לילו| ,טייקמאזקרעמפוא עטסערג יד

 5 : ,גנורעקלעפאּב רענשאּפערָאה רעד נופ טכישטּפױה מעד גדליּב

 / טשינ נעװעג כיוא רעּבָא טלָאװ'ס ."ּוװ, יװ ,רעסעּב טסאפעג ָאד טלָאװ "לַײװ,
 / גּבירשעג זיא'ס) נאלּפ נקירָאיפניפ נגעו טשינ ָאד טדער רעטװא רעד :קיטכיר
 / .-סיוא נעק סָאד יװ ,עינרעּבוג רעקסנאירּב נסיֹוא טשינ זיא נוא (1929 טראמ ניא
  רעקסנאירּב ניא,--,דילגצאז רעקיגנארטייוצ א) גנולעטש-טרָאװ רעד טיול נעמוק
 -בוס א טימ טנָאטאּב כָאנ זיא רע נוא ,טרָא נטשרע נפא טלעטשעג זיא --,"עינרעּבוג
 / גענדרָאנַײא סָאד נסױא רעטװא רעד ָאד זיא מעצעעּב ,צאוַײּב נטרינידרָא
 .ָאד ליװ רע סָאװ ,סָאד .טרָא סיװעג א ניא נראטסוק נסאמ עסױרג יד
 20 :יוזא כערעעּב זיא ,נגָאז
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 / טנישטּפיױה מעד גראטסוק יד נדליב עינרעבוג רעקסנאירב גיא כעלט; טש נו ? כאסא ביא
 עסאמ רעשיראטסוק רעד נופ גנורירעּפָאָאק רעד (ָאד) זומ ךעּבירעֶי עקלעפאב רענשו פער

 .טייקמאזקרעמפוא עטסערג יד גרעוו נּבע

 :כָאט מוצ רעטנעעג כָאנ ,רעדָא -
 רעשיראטסוק רעקיזָאדרעד נופ גנורירעּפָאָאק רעד ;גנוועקלעפאּב רענשאפערָאה רעד נופ ... 635

 ..ינרעוו נּצעגעגּפָא זומ עסא

 בוא רימ נפערט ("רעכלעוו, טימ ,לעלאראּפ ,נוא) "ּוו, טימ צאזַײּב ּפיט מעד =
 שינעמוקפיונוצ סיװעג א לעמרָאפ טנעמיסאּב צאזַײּב רעד נעװ ,נלאפ עניוזא נ
 :טרָא נייק לעַיצעּפס טשינ ,(.לג .ד .א גנוציז ,גנוטאראּב ,צנערעפנָאק
 טָאה עמ נװ וצנעיועפנָאק-טואּפ ענָאיאר עכעלטנעדרָארעסױא נא גרָאװעג נפורעגפיונוצ זיא'ס (35 2

 .(.צ) מָאקראּפַײר נופ דנאטשאּב מעַײנ א נצנאגניא נּבילקעגס

 עא 0 7 : לעלאראּפ נוא
 רעד נופ גנוציז עמײהעג א נעמוקעגרָאפ זיא סע זא ,טימ טלײט "סטארקָאמעד-לאָ;צָאס, (6

 נגעוו גארטרָאפ א טכאמעג טָאה סידָאלאּב רעטסינימ-נרעסיוא רעד רעכלעוו פא .גנוריגער רעשיווט

 : ,(.צ) געגנּויצאּב עשיווטאל-שיטעווָאס יד

 סעזארפ יד ניא סָאװ ,עיצאוטיס עכעלטלאהניא-שיגָאל עּבלעזיד רימ נּבָאה ָאד -
 עזיול א נוא 25 ניא ('ּוװ, טָאטשנָא) נוא :נעװעג רעקיסאפ טלָאװ'ס .22 ,1
 ;36 ניא עיצאנידרַאָאק

 ימ-נרעסיוא רעד .גנוריגער רעשיווטאל דעד נופ גנוציז עמייהעג ַא נעמוקעגרָאפ זיא סע ... (6 = :

 ...גארטרָאפ א טכאמעג טָאה ...רעטסינ

 :קיטש אזא ניא וצ סָאד נעעז רימ יוויוזא |
 גנוטאיאב עשינַײוקּולא עטשרע יד טנפעעג כיז טָאה גנוטיהּפָא-טנוזעג ראפ טאמָאקלָאפ מאּב (27 -

 גרָאװעג טרעהעגסױא נענַײז סע .נטייקנארק עלענָאיסעּפָארּפ יד טימ נפמעק נגעוו נגארפ יד ח

 טלײטעגטימ גּבָאה רעגעוטרָאפ יד .װעייזראמ נוא שטיװָאמארּבא מיריוטקָאד יד נופ נגָארטרו

 : :(י3) ..יז

 נוא צאז נטשרע מעד נשיװצ לטניּפ א --,עיצאנידרָאָאק עזיול א רימ נּבָאה ָאד

 פא, :רעדָא) 'ּוװ, נקינָאלּבאש מעד טימ עיצאנידרָאּבוס טָאטשנָא ,נטייווצ מו

 -ָאק זױל זיא'ס ;נָאלּבאש רעטייווצ א כָאנ נטימעגסיוא .,וועגא ,זיא ָאד .("רעכלע

 -ערטרָאפ יד, נוא ,צאז נטײװצ נכָאנ לטניּפ א : כיוא צאז רעטירד רעד טרינידר
 נופרעד זיא קיטש יד .כָאנרעד "עכלעוו, נָאלּבאש נטימ עמָאק א טָאטשנָא ,"ר

 ,כיז מורא טפול נגירקעג יוויוזא ,נרָאװעג רעטכַײל ,רעַײרּפ
 נוױל רעדָא עיצאנידרָאָאק נופ דיישרעטנוא מעד נעז וצ רערָאלק כָאנ יידעק -

 :צאז אזא נטכארטאּב כָאנ רימָאל --,נָאלּבאש-"ּוװ, מעד נגעקנא טפע;
 -איעגוט ניא גרָאװעג לדאגסינ כיא ניּב ,עיסענ רעסיורג נַײמ זיּב טסיײה סָאד ,נּבעל צנאג גַײמ (8

 כיא ּבָאה טרָאד נוא גרָאװעג נגיוצרעד כיא ניּב טרָאד ::רָאװעג נריוּבעג כיא ניּב טרָאד ;עקוונ

 .(7 ,עּבאגסיוא-ייליּבוי ?סעָאסאמ, ,סײממ) טאהעג ענעסאכ לזאמ

 -נַײרא ,.װ .זא .א 33 ,31) כָאנ נָאלּבאש נטיול ,עזארפ רעקיזָאדרעד ניא רַימָאל

 נטימ נענעייל זױלּב טשינ) נצאז עדייּב נגָאז רימָאל נא וו לָאמ 3 נלעט

 - :עיצקורטסנָאק עשיסקאטניס ערעגרע נא זיולּב טשינ טלמעד :נגירק רימ .(גיוא

 רעד נופ טקעפע רעװיסערּפסקע רערָאג רעד נרָאלראפ טײ

 רצ טיג ,טרעזאכעגרעּביא לָאמ 3 ,"טרָאד, טרָאװ עקיטַײטאּב-רָאלק סָאד !עזא

 לאפ גייק ראפ כיז טזָאל'ס סָאװ ,טפארק אזא ,טייקכעלקירדסיוא אזא עזארפ
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 : -ימטאב א רעדייא ,צאזַײּב מעד מיא פא נעגנעהוצנָא פא רעגנעה א ,עזארפ רעד נופ
 .,רָאלק צאז מעד טגנאלרעד ,כיז ראפ צאז נדעי סיוא טלייט *טרָאד, .טרָאװ קיט
 . מורא מורא מיא טלקיװ ,צאז מעד טדניּב "ּוװ, ;נעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא ראפ ַײרּפ
 א ,צאז מעד טנטַאשראפ ,צאזטּפיוה מער

 / -על א ראפ ,עיצאנָאטניא ראפ ,רעיוא נראפ עזארפ א סָאד זיא "טרָאד , טימ
 / רענעײל נראפ ,גיוא נראפ עזארפ א סָאד זיא "ּוװ, טימ .עירָאטידיױא רעקידעּב
 ,נשטנעמ נטלושעג-שיטאמארג גנראפ

 -נָאק עשלאפ יד זדנוא טגנאלרעד טפָא רָאג .לאפ מעד ניא ןזױלּב טשינ זיא סָאד
 עשיטסיליטס ערעגרע נא ("רעכלעװ, טימ יװ יוזא) "ּוװ, טימ עיצקורטס
 .עיצאניּבמָאק

 -- "ווא טימ צאוַײּב רעשלאפ רעד טגנערּב'ס סעיצאוטיס ענדָאמ ערעסָאװ וצ
 : :עזארפ אזא נופ ,רעגייטש א ,נעזסיורא נעמ נעק סָאד

 מעד גליּפש גּבױהעגנָא טָאה רע || ,וועָיק נייק נרָאפעגּפָא רעטאעט רעד זיא לערּפא 9 מעד (9

 .(יצ) ַײמ גטשרע

 ענדַאמ א סעּפע נעמ טליפ ,סָאװראפ כיז טכארטעגנַײרא טשינ ,פונּבױא ניוש
 .סעטאד יד נופ עיצאניּבמָאק אזא ניא טײקטכירעגמוא נא סעפע ,טייקמעווקאּבמוא
 ?סָאד כיז טמענ נענאוונופ .עזארפ רעד ניא נצאז ייווצ יד ניא

 (61--1 א) "רעכלעװ, טימ צאזַײּב נשלאפ מעד אּב נעעזעג ניוש נּבָאה רימ
 / -נאגראפ רעד ניא טאקידערּפ מעד נּבָאה סָאװ ,סעזארפ יד :טקעפעד נלעיצעּפס א
 /  דָאלָאנַארכ מעד רעּביא לָאמטפָא נּביג ,צאזַײּב ניא ילס ,צאזטּפיױה ניא ַײס טַײהנעג
 / רעּבַײרש רעד יװ טרעקראפ טקנופ נצאז עדייּב ניא סעיצקא יד נופ רעדייס נשיג
 : ,טניימ

 סָאװ ,ראפרעד ניוש -- כיוא צאזַײּב-"ּווװ, נשלאפ מעד טימ נַײז זומ עּבלעזסָאד
 .כיוא "רעכלעוו, (טלעטש עמ נוא) נלעטש ,טגָאזעג יװ ,ָאד נעמ נעק "ּוװ, טָאטשנַא
 רעד נופ נענעקרעד נעמ נעק עזארפ אזא ניא רעדייס נשיגָאלָאנָארכ נקיטכיר מעד
 -עג-רעירפ רעד ניא ,רעגייטשא --;"ּוװ, טימ צאזַײּב נלאמרָאנ מעד נופ ,עּבָארּפנגעק
 -טכיראּב יד טמיטשאּב טאהעג נעמ טָאה רעִירפ זא ,רָאלק זיא'ס ,34 עזארפ רעטכארּב
 געמ טָאה כָאנרע ד נוא ,;צאזַײּב ניא עיצקא יד) עדַײּבעג רעד גיא גנולמאזראפ
 ,(צאזטּפיוה ניא עיצקא יד) עּבמָאּב א נענופעג טרָאד

 -אנ-טשינ יוזא סיוא זדנוא טעז'ס סָאװראפ ,נייטשראפ ניוש רימ נענעק טציא
 -עּטש נּבעגעגנָא שערייפעּב ָאד זיא צאזַײּב ניא עיצקא יד ,30 עזארפ יד כעלריט
  טשינ ָאד כיז נעמ נעק סעיזויליא ענייק ;צאזטּפױה ניא עיצקא רעד ראפ רעט
  רעּבָא נענַײז רימ ,(1/6 רעד נוא 29/וש רעד) סעטאד יד טשינ נזָאל סָאד --,נכאמ
 / ודנֹוא טגנילק זיא ,רעדײס-טַײצ רעדנא נא וצ עיצקורטסנָאק אזא ניא טניװעג
 ,טכעלש עזארפ יד

 רימ נענעק סָאד --,29 עזארפ רעד ניא טקעטש סָאװ ,טקעפעד רעד זיא סָאד זא
 : עּבָארּפנגעק אזא נופ נעזסיורא

: 

 ּברָאפעגּפָא ויא רע ןיהו)| .וועיִק ניא ַײמ נט-1 םעד נליּפש וצ נּבױהעגנָא טָאה רעטאעט רעד (9

 ,לערּפא נט-29 מער

140 



 -יטאמארג רעטלגילקעגסיוא רעד נופ טקעפעד רעניימעגלא רעד כָאנ ק ָאד ,
 מעד נופ ןײב-ּבָאנוצ סָאד רעּבָא ,("ניהא, :טָאטשנָא "ניהּוו,) עיצקורטסנָאק רעש
 טשארעּביא עזארפ יד נוא ,טלעפעג ָאד ניוש כיז טָאה רעדייס-טַײצ נלאמרָאנ-טינ
 רעד יװ ,יוזא כאז יד נּבעגרעּביא נוא עיזילָאק-טַײצ יד נדילמסיוא .טשינ זדנוא

 -בלעז ייוצ נפ עיצאנידרָא ָאק כרוד נטסטעשָאּפ מוצ זיא סָאד --,ליוו רעטווא ||
 :נצאז עקידנעטש

 וצ (טרָאד) נּבױהעגנָא טָאה ןוא וועִיֹק נייק גרָאפעגּפָא רעטאעט רעד זיא לערּפא נט-29 מעד (9 1
 .ַײמ נט-1 מעד גליּפש

 :צאז אזא טימ זיא ,כערעעּב ,עּבלעזסָאד = -
 ,נשינעגַײצ נוא טלעג גגעווו נעגנודלעמ יד טקידירפאּב ראוונאי נט-28 מעד טָאה רעטקעריד רעד (0

 נענאוונופ ,װעִיק ניק גרָאפעגקעװא .מ 'כ רעד זיא ,נשינעגַײצ יד טימ טלעג סָאד קידנעמוקאּב ,ןיש -ב |

 ,(.צ) טרעקעגמוא לארוועפ נט-2 מעד כיז טָאה רע א

 -וקאּב,) 40 ניא עזארפ עטייווצ יד נעמ נעק עיצקורטסנָאק רעקיטציא רעד ניא
 .וא .א "רעטקעריד רעד,) עטשרע יד נעזראפ לָאז עמ ּביוא --,(.וו .זא .א "קידנעמ
 נופ) ועַיק נופ נעמוקעג .מ זיא לארוועפ נט-2 מעד זא ,יוזא נשטַײטסיוא--.(.ווי

 -עג רעדיװ ניהא (לָאמ טייװצ א) רע זיא כָאנרע ד ,(עזַײר רעקידרעירפ א סעּפ
 זיא סָאװ ,טסקעט נקידרעִירפ מעד טימ נעמאזוצ טארפיּב) עזארפ עטשרע יד .נרָאפ -
 --לָאמ ניי א רע זיא נרָאפעג זא ,קנאדעג נפא רעּבָא ניוש טגנערּב (טזָאלעגכרוד ָאד |

 -ָאד מ עד נופ ןיא נוא ,(לארוועפ נט-2 מעד ראפ--,לאפנדעי) ראוונאי נט-28 מ
 -ַאק יד נָא רעּבָא כיז טקרעמ ָאד .לארוועפ נט-2 מעד נעמוקעגקירוצ נרָאפ נקיז

 רעד ניא לַײװ ,29 צאז ניא יװ פראש יוזא טינ שטָאכ ,רעדײס-טַײצ מענופ עי
 גסיוטש רימ ;נרָאּפּפָא מענופ טַײצ יד נּבעגעגנָא טשינ זיא 40 ניא עזארפ רעטייווצר
 .עזארפ רעטשרע רעד נופ נָא זיולּב סָאד כיז|

 נלעטש לָאז רימ נעװ ,ּפָא לָאמאטימ טלאפ עזארפ רעד נופ טייקרעווש ערָאג יד = -
 ,נצאז ייווצ גרינידרָאָאק .ה .ד ,"נענאוונופ,, :טָאטשנָא נא !

 ,עּבלעזיד כערעעּב נענַײז ,צאזַײּב-"ּוװ, נשלאפ מעד נפערט רימ נעװ ,נלאפ יד
 ."רעכלעוו, טימ צאזַײּב נשלאפ מאּב סו
 נוא ,עיצאנידרַאּבוס רעשלאפ נופ נלאפ רימ נּבָאה 40 ,39 ,35 סעזארפ יד ניא .8 -
 כרוד נצאז עקידנעטשּבלעז ײװצ נופ עיצאנידרָאָאק ָאד זיא געװסיוא ר

 מעד נגיוורעּביא שטַײטסױא "רעשלאפ, רעד נעק נלאפ עניוזא עקינייא ניא ."נוא,
 גױש נענַײז סָאװ ,סרענעײל עניוזא אֹּב עליפא ,ניימ (סרעּבַײרש מעד) "נקיטכיר
 .עיצקורטסנָאק רעטלצניקעג רעד וצ טנַיוװענ

 : רעגייטשא |
 -גַײרא זיא שזאגאּב רעצנאג רעד װװ| ,מַאי םענעּפָא ניא לַײמ 12 נעמּוװשעגּפָא זיא לפיש סָאד (41 + -

 .(.צ) גרָאװעג נפרָאװע;

 רָאֹּפ ָאד זיא "ּוװ, טימ צאזַײּב מעד ניא זא ,נעניימ טשינ נעמ לָאז סָאװראפ |
 רעד זא ?נעמּוװשעגוצ מעד וצ ןיא לפיש סָאד סָאװ ,טרָא סָאד טנכייצאּב טעש
 יייא ,נעמענָא רעכיג ָאד כיז טזָאל סָאד --,צאז-נעמיס רעכעלנייוועג א ָאד זיא צאזַײּב

 צאזטּפױה ניא רימ נּבָאה ,40 ,29 ניא ,טרָאד ,40 ,29 סעזארפ ערעזדנוא ניא
 --("רע, :רעטערטראפ א כרוד--צאזַײּב ניא) טקעיּבוס נײא צאוײּב ניא נוא

 141 | א



 יי ָאד : טייקרעווש עלעלצעפס א כָאנ נאראפ רעּבָא זיא 41 ניא .צאזטּפיוה ניא טרָאװ
  -ישראפ -.וועגא) נטקעיּבס ענעדישראפ צאזַײּב ניא נוא צאזטּפיוה ניא רימ
  טָאה רעצעמע זיא :נייכעּב .(עוויסאּפ א נוא עוויטקא נא :כיוא סעיצקורטסנָאק ענעד
 / (רעטעּפש) ןיא טרָא מענעי וצ נוא ,שזאגאּב מעד מאי ניא נפרָאװעגנַײרא רעירפ
 0 ,לפיש סָאד נעמּוװשענּפָא

  ויא צאזַײּב נטימ זא ,נעזסיורא רענעיײל רעד טעװ טסקעטנָאק מעד נופ טשרע
 / בוא נעמּוװשעגּפָא זיא'ס :(רערָאפ-לפישו לפיש נבלעז מענופ עיצקא נא טניימעג
 : ...נפרָאװעגנַײרא טָאה'ס

 | :שיזָאירוק טקעריד ניוש רעּבָא ,לאפ/ רעכעלנע נא
 4 ,(.צ) סעסעיּפ עַײנ 3 טרידרוטש נרעוו'ס || ,צעוואקסורט גיא ,טסּוװאּב יװ ,כיז טניפעג עּפורט יד (42 *

 .עּפורט א :יװ ,כאז עקידעכָאװ אזא :נגָאזסױרא סָאד נעמ פראד "טריניפאר,, יוזא
 : !סעסעיּפ עַײנ טרָאד טרידוטש ;ןַא טרָא סיוועג א ניא זיִא

 .-רָאָאק טָאטשנָא עיצאנידרָאּבוס נופ טארּפ א רימ נּבָאה 36 ,21 סעזארפ יד ניא
 3 עמָאק-לטניפ א טימ--,טפעהאּב נרעזױל א טימ נעמוקסיוא ָאד נעק עמ :עיצאניד
 טא ,37 קיטש רעד ניא יװ יוזא ,לטניּפ א טימ רעדָא

 3 :לאפ אזא וצ נקוקוצ כָאנ כיז רַימָאל
 לכעלטנפקראפ ניא ,וועגא-כערעד ,רימ נעניפעג מעד וצ גנוקיטעטשאּב עלעֶיציפָא עקירנעטשלופ א (3

  זא ,טרעלקרעד גנוריגער עשידנעלטעל יד װ| ,עטיל וצ גנוריגער רעשידנעלטעל רעד גופ רעפטנע

 : .(.צ) כאמּפָא רעזיראּפ מוצ נקינייראפ וצ כיז נסָאלשאּב טָאה

 :שיסור נופ טצעזעגרעּביא זיא סָאד

 א 49) 0086ץננס88ס 0(שעהאהבומ806 תסקיימסעגטהסג6 כסא תחצ 2840עעאז, גזסנאהק תקסצעו, 8 סםץסבע-

 8880 018016 ,1818480200 תקהמעסתפס188 11/7802 זיס 080 388מ2809, צע0 ןץסתזחתס תקעסססתא-

 ; רעטרעװכאז עלאּברעװ יוװ יוזא ,עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד יוויוזא ,כארּפש

 ,נענָאלּבאש ,דנא .א רעטרעװטַײצ טָאטש

 יוזא ,צאז-'ּוװ, מעד זדנוא אּב טצינ עמ סָאװראפ ,נוויטָאמ יד גופ רענייא .(א43)

 טס-לוש רעד נופ מערייכ גימ א ,טנאקאּב יװ ,נאראפ זיא נרעזאכרעּביא נגעק נוא
 ,קלטסיל

 אר רעשידִיי רעד ניא .צאז א :טריניררָאָאק א נּבָאה ָאד רימ נלָאז
 יטאמארג ליפיווא טינ טָאה שידִיי) נריפסיוא טנעקעג טשינ סניוזא נעמ טָאה
 גנוריגער עשידנעלטעל יד, נרעזאכרעּביא טזומעג טָאה עמ ;(שיסור יװ סעמרָאפ

 וא .לטעפ א נלעטש נעמ לָאז "עטיל, טרָאװ גכָאנ נעװ ,שרעדנא רעדָא
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 :נעמאזוצ סטכעלש ; גוא א סט = ר
 ווו ,מירעױּפ יד נופ גנולמאזראפ עי נא נעמוקעגרָאפ ענינעל גיא זיא רעּבאיָאנ 25 מעד (4

 רעקיזָאדרע ד פא .עיצארעּכָאָאק רעד ניא סיורּב וויטקעלָאק גגָארטנַײרא גגעוו טדערעג ךיז טָאה סע

 .(.צ) עשָארד רערענָא;צילָאװער-רטנָאק רעַײנ א טימ ...שטיװעַײלָאקינ יירדנא נטָארטעגסױרא זיא גנולמאזרא

 ;נּבַײרׂש טנעקעג ָאד נעמ טלָאװ כָאנ נָאלּבאש נטנאקאּב מעד טול
 ...גטָארטעגסיױורא זיא'ס ןװ| ןוֲא ;עיצארעּפָאָאק רעד ניא .., (2444|

 -עג כיז טָאה סע וו, :עזארפ רעטשרע רעד ניא רעירפ טּבַײרש עמ יוויוזא = -
 רעייז נוטעג סָאד טָאה נוא ,נעיָאסינ מעד נענאטשעגַײּב ָאד זיא רעטווא רעד ."טדער
 גרענָא;צוילָאװער-רטנָאק גַײז נוא דלעה מעד גלייטסיוא -- ,קעװצטּפוה מעד :טוב

 עקיטציא יד נופ נעמ לָאז .נטסעּבמוצ טגנאלרעד דָארג ָאד רע טָאה סָאד --,וטפוא
 גוא ,"ּוװ נוא נָאלּבאש מעד טימ ,עזארפ נייא נכאמ סעזארפ עקידנעטשּבלעז רָאּפ
 זא ,נרעװ רָאלק לָאמאטימ טעװ יוזא --,מעטָא נייא ניא נענעיילרעּביא סָאד נעמ לָאז

 עזארפ רעטייווצ רעקיטציא רעד נופ טקעפע לייט רעסיורג א טרעװ לאפ נטייווצ ני
 -ראפ יד, נרָאװעג טלָאװ עזארפ רעַײנ רעד נופ רעטנעצ רעד .נלאפראפ נטולכא
 נימ א יװ סעּפע טרעװ ,צאזַײּב א נרעװ לָאז יז ּביוא ,עזארפ עטייווצ יד ;"גנולמאז
 (."טדערעג כיז טָאה סע ּוװ,) צאזַײּב רעד יוויוזא ,"גנולמאזראפ , רעד וצ גָאלוצ

 ,עזארפ רעטשרע רעד נִי
 -רע רעד ניא נצאז ייווצ כָאד טדניּב רעטוװא רעּבלעזרעד רעּבָא .טוג סָאד זיא

 גגָארטנַײרא נגע װ (גנולמאזראפ-מירעיוּפ) מירעיוּפ יד נופ גנולמאזראפ עניימעגלא נא ... (044

 : ..טיורּב װיטקע

 -אֹּב א ניא גנולמאזראפ רעד נופ קעװצ מעד נלייטסיוא עקפאד רעּבָא רע ליוו

 ,..גנולמאזראפ רעקיזָאדרעד

 : רעטעליוּב נוא רעטעשַָאּפ כָאנ רעדָא

 .עשָארד רערענָאַיצוילָאװער-רטנָאק רעַײנ א טימ ...שטיװעַײל!

 -עגסיוא גונעג ָאד זיא טקאפ רעדעי ,נצאז עקידנעטשּבלעז ַײרד רימ נּבָאה ָאד
 גוא , עיצאניּבמָאק יד .נרעוװ טנטָאשראפ ,נעגנולשראפ טשינ לָאז רע ,כיז ראפ טל

 .עשַארד נַײז נוא דלעה מעד --,טקאפ נטצעל מעד סיורא רעפראש טלַײט
 גרָאװעגנָא טשינרָאג זיא'ס ןוא ,"גנולמאזראפ רעקיזָאדרעד פא, טרָאּפשראפ זיא'ס

 : צאז אזא טימ זיא עּבלעזס
 =רעד כיז טָאה רע ; טריפעגפוא טוג כיז טָאה רע ווו וע סיפט ניא גרָאװעג טצעזעגנַײרא זיא .וו )



 / רע,) צאז נקידנעטשּבלעז נטיװצ מעד ניא נוא יּוװ, טימ צאזַײּב מעד ניא .צאז
 .,רעמ כָאנ .נטקאפ עקיטרעװכ ַײלג ייװצ שיגָאל נקעטש (..,"נּברָאװרעד כיז טָאה
  :גָאװ רעדנוזאּב א "טריפעגפוא טוג כיז טָאה רע, צאז רעד טָאה ניז נסיוועג א ניא
 . ורטוצ רעד .נּברָאװרעד טָאה רעטריטסערא רעד סָאװ ,יורטוצ רעד טמאטש נופרעד
 / רעד נגעװ צאז מעד טמוק סָאװראפ זיא .טכער טימ נוא ,טלייטעגסיוא רָאלק ָאד זיא
 / -ָאלק טינ ויא יצ ?"עסיפט, וצ צאזַײּב א ניא נרעוו וצ טנטָאשראפ גנוריפוא רעטוג
 | ; ירפ צאז נקיזָאדמעד נזָאל וצ רעקידנגַײצרעּביא ,רעטעשַאּפ ,רעד

 ֿבּברָאװרעד נוא טריפעגפוא טוג טרָאד כיז טָאה רע .עסיפט ניא נרָאװעג טצעזעגנַײרא זיא .ווװ (

 ,טכאמ-עסיפט רעד נופ יורטוצ םעד

 2 ,גנולעטש-טרָאװ רעטקערידמוא רעדָא ,"רעּבירעד , טָאטשנָא "ּוװ, .מ
 4 ר סירעדנוזאב .נטנעמעלע עדמערפ נופ נקינײר כיז נפראד לאלכיּב נעייטראפ עשיטסינומָאק יד (4

 . ּבײא גופ נַײרא נכירק סע ןיהֹּוו ,ייטראּפ עקידנשרעה נוא עלאגעל עקיצנייא יד זיא יז לַײװ ,(ב)ּפ"קלא
 : 2 ..צ) סעקילושז גוא נטסירעיראק -- טַײז רעטייווצ רעד נופ גוא נרעסע נוא סעקיוועשנעמ טײז

 -ַײא נשילרעטסיוא נא רָאג נכאמ יז זומ ,טציא נּבעגעג זיא עזארפ יד יװ ,יוזא
 / ווא ,יטראפ רעשיטסינומָאק רעד פא לּבליּב א יװ סעּפע נעמוקסיוא נעק'ס ;קורד
 .-ראק ,סעקיועשנעמ קראטש טיצ ריא וצ סָאװ ,יײטראּפ עקיצניײאא יד זיא סָאד
 / א טּבַײרש סָאד --:נַײז טניימעג טשינ ָאד רעּבָא נעק סניוזא .וװ ,זא .א נטסירעי
 ,טאלּב שיטסינומַאק א ניא טסינומָאק רעטונ

 :יוזא ,עמַאטסימ ,זיא ,נסיוא זיא רעּבַײרש רעד סָאװ ,סָאד

( 

 טי

 .װ ,זא .א עי ...סעקיוועשנעמ ..,גַײרא

 :רעדָא
 -נַײרא גיהא גכירק (זיא) ,ייטראפ עקידנשרעה גוא עלאגעל עקיצניײא יד זיא ...(3) פ"קלא 4. (8

 ..ינטסירעיראק ...סעקיוועשנעמ

 -פיקלא- כָאנ נלעטש נוא "לַײװ, מעד נפראווּוצסיורא נעוועג כָאנ טלָאװ רעסעּב
 ,(11 טקנוּפיײװצ א רעדָא ,לטניּפ א

 =-וזקהמג6" יא לקיטרא סיקסנָאטאז ,וװ גופ לעטש אזא טעּבראעגרעּביא זיא 46 עזארפ רעד ניא (1

 : (59 א: ,1929)
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 6 צ גאסת.זוזסמע:08, 0 ס.-תי, סצקתעהבגעוא ת28םעס882840108 (סעסהח ץזמסנסאהתזצ החתת)) עהם 1880868ח4

 / ם0388עס00 תקנזאהסמזמפוסעסה םהקמסקעסצנז  והנצקעאא.(.ש ,נ .ָאד כיא ּבָאה טריצאּפש)

 4 בלעטש יד ניא זא ;נעז וצ רעװש טינ רעּבָא זיא'ס ;נאראפ כיוא ָאד זיא (ניהּוװ) תָצהַּע נָאלּבאש רעד

 ו 0 ּויא ;(רעטרעוו עטריצאּפש יד ניא טּפיױהרעד) טזָאלעגסיורא גנוטעּבראאּב רעשירִיי רעד ניא נענַײז סָאװ ,ָאד

 2 - צאזפיונוצ .םער גניא ַײס נאראפ כיוא זיא סָאד .שטַײטסיױא נשלאפ א נגעק שינערָאװאּב א גנאראפ

 : עּפורג יד סָאװ ,מעד ניא ייס ,ס8614110::1:0 - תסיפ.המואס14

 : סהעז2868140'40 - תסז82מ1014 11 2101101:028110 - ןזק882,624 זז8 קיעוו

 .רעשירי רעד .(עיציזָאּפא) 6(840) ראפ גנונעכייצאּב עלעלאראפ א יװ ,סעמָאק טימ טלייטעגסיוא ָאד זיא
 גּפָא יפ טזָאלעגכרוד רע טָאה נשינערָאװאּב יד ,נָאלּבאש גטכעלש מעד געמױנעג טָאה רעטעּבראאג
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 | :עזארפ אזא וצ נקיקוצ כָאנ 1
 ׂ .רעוט-רוטלוק עשידִיי נופ צנערעפנָאק עטייווצ יד טעּברא ריא טקידנעראפ טָאה געט יד .א (4 יי

  -אַּב א טָאה סָאװ ,יצנילק ניא רָאנ ,קסנאירּב ניא טינ נרָאװעג נפורעגפיונוצ זיא צנערעפנָאק יד .ֵּב -

 .(.צ) וויטקא-ייטראּפ גשידִיי נשּפיה צנאג א נּבָאה רימ || ,רעִיראטעלָארּפ עשידִיי לָאצ עקידנט

 - --=0 גוא ,.װ .זא .א "טָאה סָאװ,--(1) ּב ניא נצאזַײּב עדייּב ניא ;רָאלק זיא'ס :
 סַא וו ר אפ ,גנורעלקרעד א ,עביס יד נּבעגעגנָא זיא (.וװ .זא .א *נּבָאה רימ א
 מאטס טשינ ,(קסנאירּב ניא טשינ) יצנילק ניא צנערעפנָאק יד נפורעגפיונוצ טָאה עמ-

 עטסכעלריטאנ סָאד טלָאװ זיא .יצנילק ראפ קיטסירעטקאראכ עשיטילָאּפ-לאָלצָאס
 ;נּבַײרש וצ רָאלק סָאד יוזא נעוו

 -ידנטַײדאּב א טָאה (לטעטש סָאד) לַיװ ,יצנילק ניא ...גרָאװעג נפורעגפיונוצ זיא צנערעפנָאק יד (447= |
 .וויטקא-ייטראּפ נשידִיי גשּפיה צנאג א רימ גּבָאה (ָאד) לללו| ;רעיראטעלָארּפ עשיִדַיי לָאצ עק }

 :"לַײװ, נָא טקעפע נּבלעזמעד טימ רעדָא

 רימ גּבָאה ָאָד ;יצנילק ניא רָאנ ,קסנאירּב ניא טינ גרָאװעג נפורעגפיונוצ זיא צנערעפנָאק יד 47
 .וויטקא-ייטראּפ נשירָיי נשּפיה צנאג א רימ גּבָאה ָאְד ; רעיראטעלָארּפ עשידִיי לָאצ עקידנטַײדאּב

 גטימעגסיוא כעלקילג טָאה רעּבַײרש רעד :נרעוו טקרעמאּב כיוא ָאד ,ווענא ,לָאז =
 טשינ ,"עכלעװ, נָאלבאש נטנאקאּב מעד כרוד ּב נוא א סעזארפ יד נדניּבראפ !

 טָאה עוארפ עטײװצ יד יוזא יװ ."צנערעפנָאק יד , :נרעזאכוצרעּביא טאהעג עדַױמ
 ,רָאלק זיא סָאד --,נענּוװעג נופרעד -

 ,"יוזא יו, ,"זא, :טָאטשנָא "ּוװ, .ת !
 -ימעסיטנא פא גרילוקעּפס רעטעּבוא עשידִיי ווו ,נליּפשַײּב ייר א טימ טרירטסּוילא .ק 'כ רעד (4

 מזיטימעסיטנא גופ טנעמָאמ רעד וו טרָאד יי ביא מירייוואכ עשידִיי-טינ גקידלושאּב ייז ,מו

 ,(.צ) נאראפ טינ טוילָאסּבא ז

 ; טסייה סָאד
 גרילוקעּפס רעטעּברא עשידִיי (יוזא יוװ :רעדָא) ןַא ,נליּפשַײּב ײר א טימ טרירטסויליא .ק "כ (8

 ,..מזיטימעסיטנא פא (נלאפ עקינייא יא

 .צאזַײּב רעצנאג רעד קירעּביא זיא'ס .8 -
 כארּפש זא ,טזַײװ רע ּוװװ ;ײתודחא , לאנרושז נַײז ניא רימ טימ טריזימעלָאּפ .צ רעסעּפָארּפ .(49 *

 .(יצ) עיצאנ גופ ,רוטלוק נופ קיגנעהּפָא טי

 גטלָאװ ,"טזַײװ רע ּוװ; צאזַײּב מעד נפראווסיורא רָאג ָאד נלָאז רימ נעוװ -
 עזארפ יד טלָאװ טלמעד :רעמ כָאנ .זדנוא טלעפ סעּפע זא ,טליפעג טינ עליפא
 ;יװ טוג יוזא נסייה כָאנ סָאד נעק עיצקאדער רעקיטציא רעד ניא .נרָאװעג רערָא

 מעד ניא--,.װ .זא .א כארּפש זא ,טזַײװ .צ ּוװ ,"תֹודחא, לאנרושז נּבלעזמעד
 געעז קימעלָאּפ רעד נופ טלאהניא מעד .רימ טימ רע טריזימעלָאּפ לאנרושז נּ
 .רָאלק סָאד רימ נעעז צאזַײּב מעד נָא .טינ כָאנ ָאד

 -יצנײ א יד, :רעּביא רע טצעז (סגמטסנעסאמס-תסםמ808 עלאגעל-קיצנייא) צאזפיונוצ מעד ; טכאו

 רעמ כָאנ רע טָאה --,"עקיצנייא, טוּבירטא נטלייטעגסיוא כיז ראפ מעד טימ ---,טימרעד ;יעלאגעל ע

 ,שטַײטסיױא נשלאפ א ראפ טייקכעלגעמ יד טקראטש



 - .צאזַײּב מעד טזָאלעגסיורא רָאג ,צאזַײּב א טָאטשנָא דילגצאז א ,עיצאנידרָאּבוס

 יש .א טָאטשנָא דילגצאז
 | ,עניטנעגרא גייק געמוקעג -טציא געגַײז "יז .ד נוא ,ל .כ גטסישרא יד סא

 לא .(ּב"וו) גריל -

 עטָאּפ ,.גלעוו יז ּוו , .לדיירד מעד נָא נעמוקסיוא טוג רעיײז ָאד נעק עמ
 טנעגרא נייק גרילָארטסאג : רערָא) נרילָארטסאג עניטנעגרא גייק נעמוקעג נענַײז .,,נטסיטרא יד (0

 2 ;זיא ,רעדנוזאּב טאקידערּפ נדעי נלייטסיוא עליפא ניוש ּביוא
 ,גרילָארטסאג ָאד נלעוו ןוא עניטנעגרא נייק נעמוקעג נענַײז ,..נטסיטרא יד (0

 רוטארעטיל רענייש רעד ניא צאזַײּב נשלאפ מעד נטימעגסיוא .ו1

 3 כארּפש רעטדערעג רעד ניא

 יא "רעכלעוו, טימ צאזַײּב נשלאפ מעד נופ לאווק מעד נעעזעג ניוש נּבָאה רימ

 עד ניא טימרעד סָאד טלאה יװ .רעגיײטש-עסערּפ רעשיסור רעד זיא סָאד --,"ּוװ;,
 צ גטלעז סניוזא זיא ָאד ?כארּפש רעטדערעג רעד ניא ,רוטארעטיל רענייש

 רימ נפערט ָאד .נעניפעג

  :רעכלעוו כרוד עיצאנידרָאּבוס נופ נָאלּבאש נטנאקאּב מעד טָאטשנָא 1
 ּפיט ענעדישראפ ,נצאז ייווצ נופ טפעהאּב נזױל א ,"נוא, טימ עיצאנידרָאָאק

 :נעלעדנעמ אּב
 נָא נלעטש ,נעיָארטס ןוא רעמזעלק ערוועכ א טציז שיט מענעּבמעד נגנאל א נופ קע מאב (1

 ,(48 ,עּבאגסיוא-ײליּבוי ,"סעָאסאמ,) םילייק ערע
 עַײפ א גיא נדנוצעגנָא נענאטשעג זיא יז .עטסינױלּפ סרעדנעס גופ נעװעג זיא יירשעג סָאד 2

 .(32 וטרָאד}
 : .(69 ,טרָאד) טנָאמרעד רענַײז כיז טָאה יז ןא ,טלעװ רעד נופ נייש רעייז כָאנ 3
 יא מיא סאשעּב סוּבמולָאק נוא ,עקירעמא ניא ..,כעלקילג טנַײה נּבעל נשטנעמ נענָאילימ (4

 ,(טרָאד) נטילעג קראטש ,כעּבענ ,טָאה ,עקירעמא נקעדטנא וצ קנאדעג רעד

 ,(68 ,טרָאד) נּבעל צנאג רעײז קראטש נטילעג ,כעּבענ ;נּבָאה ליז יױװ

 .עכלעזא טימ ...נעמזיּפ א סעּפע נגָאוצּפָא נעמָאנ נּביל נַײז נופ ענָאטאמ א יײז נּבָאה כיוא 6
 .(70 ,טרָאד) נגױא יד ניא מעדכרוד כיז נלעטש נרערט שזא ,סעונט

 7 גטניה נופ קע א טימ קלָאפ א ָאד זיא עינאטירּב ניא 7

 : .(602 ּוטרָאד) צעגרע

 2 לייט נטסערג מעניא טלעטשעג כארּפש-גנוטַײצ רעד ניא נעמ טלָאװ ָאד
 52) "זא, ,51) "נוא, :טָאטשנָא ,סעמרָאפ ענעדישראפ ניא ,"רעכלעװ; ; נלאפ
 :י עגנרא טלָאװ עמ .(56 ,"עכלעוו נופ ,) "מעדכרוד, ,(55) "ייז יו, ,(54) "מיא סאשע,
 טשנָא ,"ט ָא ה סעכלע וו, ;(52) "יז, נוא "עטסינױלּפ , נשיווצ "ע כ ל ע וו, :טלעטש
 58) "דא, נוא "טרָאד, נטשרע נשיװצ "(נטלאה) נגָאז עכלע װ, :נוא ,(57) "טימ,

 :נענָאסלעגרעּב אּב
 3 עמ זא ,טליצרעד טָאה ןוא סידאק לטע גסעזעג רעמיצ-סע ניא ריא נגעקנא ָאד זיִא גָאטאּב (9

 .1 .ז ,װ ,"סנגיא , ניא ,"גנאגּפָא,) שעּפעד א טימ סיורא יז

 +צ .טציא רָאנ ,לָאק סָאד טָא ,נטלאהאּבסיוא סע כיז טָאה גנאל-נרָאי זא ,טכאדעג כיז טָאה'ס 0

 : .(28 ,טרָאר) . ..גסָאלשאּב לָאמעלא ראפ לָאמניא סע
 ר יד לדיײמ נסקָאװעגרעּביא ריא גסע גייא גיא נטלאהעג ...טרָאד טָאה קאלש א עמאמ א 1

 1 .(39 ,טרָאד) גלָאצסױא פא נישאמ-יינ א נעמונעג טָאה יז יימעלא ונרעּב
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 :נסקופ .מ .א אּב

 4 .בשיווצ נוא ,סנטרָאג-רעמוז-פָאס עקיטַײצ יד טאז ,טרעּבױשעצ ,סאנ נגיל טכיל-ענָאװעל גסַײװ יא .(62

 . געּפעשט ריז .סעיניטעווָאּפ ענרעּבליז עקידרעמוז-פָאס עטשרע יד כיז געֶיצ סרעכעטש ענַײז גופ (63/
 : .(159 ,טרָאד) נעמערּב יד פא כ

 "עכלע װ, טשינ נוא ,62 ניא יעכלעװ, נוא יעכלעװ נשיװצ, :טשינ |

 :נרעניװ .מ אּב

 נופ גינעק גרָאװעג רע ןיא ,פעזוי נסיײהעג טָאה רענייא נוא ,ניז פלעווצ טאהעג טָאה אָאנ ניא (64/ |
 א: .(11 .ז ,"גנאגרעטנוא סקעלאפ עלע). נטּפיג

 // :נרידאנ עשיומ אּב
 2 לָאז .כ ר"ר רעּביל רעד זא ,רע טעּב ,רעזעל א גופ לווירּב א נעעזעג כיא ּבָאה "גָאט, ניא (5

 .(1929 8ּ/וצ ,קרָאי-וינ ,*טַײהַײרפ גיא) ...נרעלקרעד נוא נַײז טוג יוז

 טימ טפעהאּב רעזיול רעד טנאסערעטניא רעייז זיא נלאפ עטצעל עדייּב יד ניא

 א .צאז נטײװצ ניא גנולעטשטרָאװ רעטקערידמוא נא

 - גפערט--נָאלּבאש-"רעכלעװ, מעד נופ טַײװ--נצאז נדניּב ניא טייקַײרפ עּבלעזידי
 + רעאשעמ נעק עמ .רעּבַײרש עשיטעװָאס עטסגנוי ערעזדנוא אֹּב כיוא ר

 : : כָאד נּוא --,עסערּפ רעזדנוא נופ עָאּפשאה יד לאלכיּב כיז פא נּבָאה ייז זא ,נַײז !
 0 : :נקושטּבא .א אב

 2 בילוצ נוא .געוװ-סנּבעל נַײז פא נפָארטעג טָאה רע סָאװ ,לדיימ כעלטסירק א -- רעטַײװ גוא ... (6

 2 .(4 .ז ,8 .מונ ,1927 ,"טלעו עטר, ,"ניורק טאקָאװדא מענופ רעיראק יד,) נעשעג צלא סָאד זיא =
 : ערעדנא ניא נטלָאװ לָז :טסאג וצ טַײלעגנוי נעינאפ וצ נעמוק גטנװָא עקידרעטניװ עסַײװ יד גיא (67

 1 .(10 ;טרָאד) גטָארטעגרעּבירא טינ לעװש סניורק למערווא נ

 ,67 ניִא "עכלעװ , :טשינ ,66 ניא "רעכלעוו ּבילוצ , : טשינ !
 0 2 :נעריּפאש .מ אבי

 / -ורעי רעטכיר רעד.) טרעפטנעעג טשינ ריא טָאה ךֶע נןַא ,מענייא ניא טּבילראפ כיז טָאה יז (68

 לב ,(23 .ז 212 .מונ ,1928 ,"טלעוו עטיור, ,"יקסמילג
 לא .(23 ,טרָאד) לטעטש נופ סַײנ מיא טלייצרעד יז עלייּב עטלא יד נַײרא מיא וצ טמוק טפָא 9

 .  סָאד גטעּברא ליִז יזא יװ ,נדייּב גופ סעכאנ ליפיוזא טציא ניוש טָאה ...יקסמילאסורעי נוא (0 |

 א: .(27 ,טרָאד) נטייווצ מעד רענייא טשינ נרעטש יז נוא דנא

 -קורטסנָאק עשיסקאטניס עַײרפ עריא טימ טנאקאּב עדאווא זיא כארּפש עטדערעג ידי :

 ; רימ נּבָאה זיא .סעֶצ
 םיוּב גסיורג א נגָארטעג כיוא טָאה ןוא נשטנעמ נסיורג א רעיײז נענופעג רעדיװ רע טָאה 1 '

 וי .("סעסַײמ ײרוּפיס, ,רעוואלצארּב נע

 / - װעג זיא רעדיװ .טאהעג טינ רעדניק נייק טָאה רעסייק רעד .רעסייק א. נעוועג זיא לָאמא (2 :

 | .(טרָאד) טאהעג טינ רעדניק ניק כא טָאה כעליימ רעד .כעל

 (טרָאר) "נַײז ריא טימ נלָאז ליִז ןא ,סעינאּפ פלע נעגנערּב ריא לָאז עמ זא ,נסייהעג טָאה יז (3
 סיורג טָאה כעליימ רעד ,נעעזעג טָאה רע סעמכאמ .סוכלאמעל-ינייש רעד נענאטשעגפוא זיא (74

 ,(טרָאד) ...נטעּבכעג טָאה נוא

:- 
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 א .(1888) טעּב ניא נפרָאװעגנַײרא כיז טָאה גוא
 טָאה גוא טכאמעגוצ כיגרעדניא ,רעטצנעפ מענופ נעגנורּפשעגּפָא רניוושעג זיא גוא ,..+ (6

 : ,('903) ...כיז = -
 ,(1888) קעּבאט קעמש א טמענ רע נכלעוו אַּב ,רעמאלעמ נטנאקאּב א טימ טדער .,+ (7 יי

 .(1903) קעּבאט קעמש א מיא אּב טמענ ,דעמאלעמ גטנאקאּב א טימ טרער ... (7

 יילפ מעד עקשרעה טימ עּביל א נטימניא עמאס גטלאהעג נוא .,.,לָאמנייא יוזא קידנליּפש (8 8

 ו .(1888) נעמענ סיוועג יז טעװ רע זא ,טגָאזעגוצ טָאה וינעּפמעטס .רעכלעוו ...רעטכָאט == |

 ועס ןוא ...רעטכָאט טסיטײלפ מעד עקשרעה טימ עּביל א נטימניא עמאס נטלאהעג ... (878/= = 7

 .(1903) ...טגָאזעגוצ ריא טָאה

 ר רעטייווצ רעד ניא טָאה מעכיילא-מעלָאש רערעפַײר רעד :טסייה סָאד
 יז טָאה רע סָאװ ,נצאוַײּב עשלאפ יד נפרָאװעגסיורא עיצקאד

 .רעיראק רעשירארעטיל נַײז ּבײהנָא ניא ,עיצקאדער רעטשרע רעד ניא טצינ = |
 | ;נצאזַײּב עשלאפ עירָאגעטאק רעטייווצ רעד טימ זיא עּבלעזסָאד 2 4
 .ניא רימ נפערט ייוו, כרוד עיצאנידרָאּבוס נופ נָאלּבאש מעד טָאטשנָא א
 4 ערעַײרֿפ נוא עַײרפ עּבלעזיד ,כארּפשקלָאפ רעד ניא ,רוטארעטיל רענייש יש
 ."רעכלעוו , טימ צאזַײּב נשלאפ נגעקנא סָאװ ,סעֶיצ = -
 :נעלעדנעמ אב = }
 גויול מעד טימ ,238 אל עזארפ סעלעדנעמ רעִירפ נעעזעג ניוש נּבָאה רימ 0
 3 ; נעז כָאנ רימָאל .טפעה = |
 !שינ טרָאד טָאה מיריוּביג ענַײז טימ רע ןוא כעשױכ-ערָאה יד וצ זיּב נעגנאגרעד רע זיא (9 0

 .(61 ,"סעָאסאמ ,) נייג נטולכאל טנעק =

 :נענָאסלעגרעּב אּב |

 .(47 ,טרָאד) טכיל ענעדנוצעגנָא ייווצ טימ

 82 ניא "נענאוונופ, :טשינ ;81 ,80 ניא "וו, :טשינ
 : :נסקופ .מ .א אּב 0 עי :
 בא ָאה-גרעה. עפאק נטריצאּבדלָאג נכייוו ניא ריטיירד רעד טימ נַײרא כו טיירד רע ... (3 0
 .(144 ,"קירּב רעד רעטנוא,) שטנעמ רעדנא נא רע זיא נעלגיּפש ענעלָאטשירק עא יד נשיווצ א

 ,סנטסיימוצ כֹוּב ניא כיז נפערט נטפעהאּב עזיול עניוזא == |
 .:נרעניװ .ם אב /

 ויי: ר הע א



 : -,כעמ גיא ,קינייוװעגיא ,נוא ,כעלריט שי טימ 2 .צראווש א טי
 : .(5 ,"גנאגרעטנוא סקעלאפ עלע,) כעלעשעלפ עטרעדאסעגסיוא נג
 - -גנעל גגבע גיא .גנונױװ סשזורטס מוצ טַײז א גיא ּפערט ...עטלא עכעלטע נעויערעקראפ... (85

 יט .(22 ,טרָאד) רעּבױז רעײז זיא רֶעמיצ נכ
 - טָאה עמ לילװ| ,רעדיײכ נופ ןּפָאלעג מייהא ,דניק א ,לָאמא זיא רע יװ ,טנָאמרעד כיז יז טָאה (6

 1 .(113--112 ,טרָאד) עלווא נא נוטעג מיא

 -עגנַײרא טשינ ,86 ,84 ניא ילַײװ) ;"קינייװעניא נוא; טָאטשנָא "וו! טשינ -

 ,85 גיא -- "גיא, גוא "גנוניוװ, נשיווצ "ּוװ, נייק טלעטש
 זיא עּבלעזסָאד = -

 :נקושטּבא .א אב
 ניא נוא ,עקשטירּב סלמערווא טקאנקעג ײסָאש נקיכַײּב גרעּביא ניוש טָאה ירפרעדניא גגרָאמ פא (87 = }
 .(8 "ניורק טאקָאוװרא גופ רעיראק יר,) ...יקסמאדא רעטקָאד ...רעד ,עינעס גסעזעג נענייז עקשטירּב

 -פיונוצ מיא טָאה עמ .זױה ניא נטאט מאּב טצעזאב עקאט כיז טָאה ניורק רעגנוי רעד (88
 16 ,טרָאד) גנוניוװ ַא ואפ נרעמיצ ײװצ נגָאל ש

 טלעטשעגנַײרא "וו, טשינ ;87 ניא "עקשטירּב ניא נוא , טָאטשנָא "ּווע טשינ

 ; ,88 ביא "עמ , נוא "זיוה, נשי

 | :נעריּפאש .מ אֹּב
 -כיר רעד,) גיילא טּבַײלּבראפ רע ןוַא ,רעמיצ נופ סיורא טײג יז נעװ ,מיא טרעװ טוג רָאנ ..(8
 .(25 ,"יקסמילאסורע

 -עגנַײרא מיא טָאה יז ;רעמיצ א ניקסמילאסורעי טײרגעגוצ כיגרעדפא טָאה עטלא יד (90 -
 .געווּפָא טר וי

 - . .ֿבשיװצ "ניהוווע נייק טלעטשעגנַײרא טשינ 9 גיא *"נוא, טָאטשנָא "וו; טי

 0 ,90 ניא "יז, נוא "רעמיצ

 ;כארּפשק ל ַאפ רעד ניא סע;צקורטסנָאק ערעַײרפ רימ נפערט עדאווא נוא

 ,רעוואלצארּב נעמכאנ) כעליימסאב יד נסעזעג זיא טרָאד גוא :עטעראק א נעגנאגעג זיא מעדכָאנ (9
 .("סעסַײמ יי
 .(טרָאד) לּפע ענייש רעייז גסקאוועג נּבָאה מיוּב מעד פא .מיוּב א נעעזרעד רע טָאה (92

 .(טרָאד) סעַײכ יד נופ טיהעגּפָא נַײז לָאז יז ללדעק .מיוּב א פא גייגפורא יז טגעלפ טכאנאּב (93

 . עסַײמ,) ..גסיװ ַײז : מיא טּבַײרש רע ןוא ,סעכלאמ מענעי נופ ווירּב א נעמוקעגנָא זיא סע גוא 9
 : .(24 ,1910 ,ווָאקירטעּפ ,"עי
 .(טרָאד) ...יוזא טרָאד טײטש סע ןוַא ,לארענעג מעד נופ ווירּב א נָא מיא טמוק סע נוא (9

 .רעקיטראנדישראפ כָאנ נוא ,כאסא נעגנערּב טנעקעג נעמ טלָאװ גליּפשַײּב עניוז

 רימ זיא סָאװ ,עטשרע סָאד נעמונעג ּבָאה כיא--;טכוזעג טשינ טַײװ רעּבָא ּבָאה
 / ,גרירטסויליא וצ קעװצ מעד זיולּב טאהעג ָאד ּבָאה כיא .טנאה רעד וצ נעמ
 /  גסעגראפ וצ נָא ניש ייז נעמ טּבױה ,רעדיײל ,סָאװ ,נכאז עטנאקאּב נענַאמרעד
 / רעד ניא :נגָאז וצ נַײז נּבירטעגרעּביא טשינ טעוו'ס .כארּפש-רוטלוק רֶעֶדי

 -דנעצ כאסא פא כיא ּבָאה (גגיוּב-קורד 8) "גנאגּפָא; ר צנאג גיא
 . טקרעמאב ,ניװעג רע;רפ ניוש ּבָאה כיא יװ ,סעיצקורטסנָאק עלאמרָאנ ר

 / 4011) 'סָאװ; טימ נוא (54) "נענאוונופ, טימ ,(52 .ז) "וו, טימ צָאזַײּב נ
 א ?נליּפשַײּב יד זדנוא גזַײװ ז



 -נערעפיד נא טײקיטראנדיש ראפ נופ עלַײמ יד ניוש עיצקורטסנָאק
 וי .נָאלּבאש נוא טײקינַאטנײא גנעק טײקטריצ

 : - -קורטסנָאק רעַײרפ א ניא צאז מענופ טײקידװעגיוּב יד :כאז א כָאנ נוא
 / געמענ ."ּוװע נוא "רעכלעו, טימ אי מעד ניא טייקטרעווילגראפ יד נוא עיצ
  םא,) צאוַײּב ניא רימ נּבָאה 26 ניא .226 נגעקא נוא 26 עזארפ יד ,רעגייטשא ,רימ
 0 -עטשטרָאװ ענעדנוּבעג א (.װ .זא .א "רעטסינימ-נרעסיוא רעד רעכלעוו
 / רעד טימ סעיצאניּבמָאק עקירעּביא עלא .נרעדנע טשינרָאג כיז טזָאל ָאד .גנול
 ;836 טימ זיא שרעדנא .נגיֹוצעגנָא קראטש רעדָא ,כעלגעמוא גענַײז גנולעטשטרָאװ
 : כעלגעמ כָאנ זיא עיצקאדער רעקיטציא רעד צוכ

 3 רעטסינימ-גרעסיוא רעד טכאמעג טָאה נעגנּויצאּב עשיװטאל-שיטעווָאס יד נגעװ גָארטרָאפ א (6

 4 ,סירָאלאּב

 .רעטסיגימ-גרעסיוא רעד גָארטרָאפ א טכאמעג טָאה נעגנווצאּב עשיווטאל- -שיטעווָאס יד נגעוו (6

 0 ,סידָאלאּב

 0 .כָאנ כיז טזָאל עיצקורטסנָאק רעקיטציא רעד ניא ,40 עזארפ טימ זיא עּבלעזסָאד
 / א גיא .רעמ טשינ "לארוועפ גט-2 מעד, נוא *טרעקעגמוא , רעטרע יד טימ :נטַײב
 יי :נגָאז כָאנ כיז טזָאל עיצקורטסנַאק רעַײרפ

 .טרעקעגמוא כיז רע טָאה לארוועפ נט-2 מעד (נוא) (0

 ' .לארוועפ נט=2 מעד כיז רע טָאה טרעקעגמוא (1

 גנולעטשטרָאװ רעד טימ נרירווענאמ ערעַײרפ סָאד טָאה'ס טרעו א ראפ סָאװ
 .נדער וצ קירעּביא זיא מעד נגעװ--;נעגנונָאטאּב ענעדישראפ נגירקוצסיורא פא
 / .ָאד נענַײז רעמ ,צאז ניא נּבָאה רימ רעדילגצאז רעמ סָאװ זא ,רָאלק כיוא זיא'ס
 / ,העגייטשא ,נעמ לָאז .גנולעטשטרָאװ רעד טימ סעיצאניּבמָאק ענעדישראפ כעלנעמ
 / 32 עַײנ כעלנעמ נענַײז יוזא ,"טימעג טגרָאזאּב א טימ, :עּפורג יד נּבעגוצ 40 וצ
 4 .סעִיצאניּבמָאק

 0 -מעד וצ נעמוקנָא עקפאד זומ עמ זא ,ליטס-עסערּפ ניא סניוזא סעּפע טקעטש יצ
 נעגנערּב נעק עמ .27 רעטסומ מעד נעעזעג רעִירפ ניוש נּבָאה רימ א נקיזָאד
 רעד ניא נעק עמ זא ,סע טסייה .נליּפשַײּב עניוזא (עטלייצעג ,סעמע) עכעלטע כָאנ
 / נעט אזא נקרעמ נעק עמ ,כיוא שרעדנא נּבַײרש ,כארּפש-רוטלוק רעד ניא ,עסערּפ
 - "כאז סָאד צאז נטשרע ניא טיײטש'ס ּוװ ,מעד ניא טדנעוװעג לָאמטּפָא זיא'ס :צנעד

 / יֿפָאס מוצ סָאד טייטש .צאז נטייווצ מעד טימ נדנוּבעג כעלטלאהניא זיא סָאװ ,טרָאװ
 / -רעּבוג, ,"לוש; ,"ּבולק-רעטעּברא,) .וװ .זא .א 35 ,23 ,32 ,231 ניא יװ ,רעגייטשא
 / "רעכלעװ, טימ צאוַײּב נשלאפ מעד סנטסניימוצ רימ נעעז זיא ,("צנערעפנָאק, ,"עינ
 / רעדעי נָא ,טרָאװכאז מוצ טקעריד ,טאלג וצ ָאד טייטש צאזַײּב רעד :"ּוװ, נוא
 ,סע טסייה ,רעמ סָאװ ,צאז פָאס מענופ זיא טרָאװכאז סָאד רעטַײװ סָאװ .עציכעמ
 -רעד ,רעדילגצאז ערעדנא נאראפ זיא צאזנשיווצ מעד נוא טרָאװכאז מעד נשיווצ

 טא א 150



 וצ כעלניײיװעג טיצ (סָאװ) "רעכלעװ, טימ צאזַײּב ּפיט רעלאמרָאנ רעד 41
 נעמיס א נּבעג וצ זיא עיצקנופ נַײז נוא ,("צאזטּפיוה ,) רעִירפ צאז א ניא טרָאװכאז
 ,טרָאװכאז נקיזָאדמעד ראפ קיטסירעטקאראכ א
 -וא נימ א טכאמעג קיטליג טַײצ עטצעל יד זדנוא אּב כיז טָאה מעד נגעקנא .2 |
 טצינ צאזַײּב נקיזָאדמעד .עסערּפ רעד ניא טּפיוהרעד ,צאז-"רעכלעוו, רעלאסרעווי
 ,"זא, ,"לַײװ, טָאטשנָא ,גנולעטשנגעקנא נא טָאטשנַא ,עיצאנידרָאָאק טָאטשנָא נעמ

 ,דילגצאז א טָאטשנָא ,
 ,עיצקנופ רעד טימ טשינ ָאד טמיטש עיצקורטסנָאק עשיטאמארג יד יוויוזא 3

 ,נרעלעמשראפ וצ ,נשטַײטסיױא עשלאפ וצ נלאפ לייט נסיורג א ניא סָאד טגנערּב זיא
 -נָאלּבאש עקיזָאדיד .(.וװ .זא .א צלא טָאטשנָא לייט א) טלאהניא מעד נעלקנוטראפ
 ,דנאטשוצ מעד ,גנולדנאה עקידעּבעל יד טגנילשראפ רעדָא ,ּפָא טוט עיצקורטסנ
 .צאזַייּב גיא נּבירשאּב זיא סו
 -ילּב ּפיט נּבלעזמעד נופ עיצאקיפידַאמ א זיא "ּוװ, טימ צאזַײּב רעשלאפ רעד ,4

 .עיצאניּבמָאק עשיטסיליו
 צאז מעד טכאמ י'ּוװ, רעדָא "רעכלעוו, כרוד צאז נטייווצ מעד נדניּב סָאד .5
 גנולעטשטרָאװ רעד טימ נרירווענאמ וצ טייקכעלגעמ יד נרילראפ רימ .טרעווילגר
 .נעגנונָאטאּב עסיוועג נגירקוצסיורא מעד כרוד נ
 ערעַײרפ דנאנאכרוד טזַײװ ,כארּפשקלָאפ יד רעמ כָאנ ,רוטארעטיל ענייש יד ,6|

 רעדָא ,דמערפ ָאד ןיא צאזַײּב רעשלאפ רעד .סעיצקורטסנָאק עקיטראנדישראפ נוא
 .נטלעז רעייז ָאד כיז טפערט
 -ייש רעד נופ גנוקריוו יד נלאפעג זיא'ס טַײװ יװ ,רָאלק ,וועגא ,זיא נופרעד .7

 ,כארּפש-רוטלוק רעזדנוא פא כארּפשקלָאּפ רעד נופ נוא רוטארעטיל ח
 ראפ ,כארּפשיגנטַײצ רעד ראפ ןומ נייק טינ זיא צאזַײּב רעשלאפ רעד ,8-

 מעד נופ נעמונעגרעּביא ,נָאלּבאש א יװ ,רעמ טשינ זיא'ס .כארּפש-רוטלוק ר

 ,(12 רעגייטש-עסערּפ נשיסוד

 ,1929 ,וועִיק

 טימ ּפיט מעד נגעװ טּפיוהרעד--,"צאוַײּב נשלאפא מעד נגעװ נעגנוטכארטאּב ענַײמ נגעקנא (3

 כיז ליו עמ נעװ ,נלאפ אראפ זיא'ס (א :גנונימ אזא נרעה וצ נעמוקעגסיוא רימ זיא--,"רעכ

 נעמ טסערּפ נלאפ עניוזא ניא .געלקיוועצ טיירּב טשינ רעּבָא סָאד ליוו עמ ,כאז רעסיוועג א פא ג

 כָאנ זיא לעֶיצעּפְס (ּב .רעקידװערָאּפש ,;רעטסערּפעג סיוא טמוק'ס .צאזַײּב א ניא שיטנעמאנרָא גַײר א :

 געײטש צאוַײּב ניא נוא צאזטּפיוה ניא נטאקידערּפ יד געוו ,לאפ מעד ניא זא וסיזעט רעד :

 ערעגרע נא ָאד נּבָאה רימ .נרעלעפ עלא סמענעי טָאה רע נוא "רעכלעוו, טימ צאז



 -רָאפ זיא סָאװ ,(דנאטשוצ א) עיצקא נא צאזַײּב ניא טאקידערּפ דעד טזַײװ ,טַײהנעגנאגראפ רעד גיא ערייּב
 ' .צאזטּפיוה ניא עיצקא יד יװ ,רעִירּפ נעמוקעג

 עלײמעמ ,טַײקשירעלײצרעד רעמ נאראפ זיא עיצאנידרָאָאק ניא זא ,קנאדעג רעד קיטכיר זיא ָאד
 ,.אזא .(צאזַײּב א ניא) עיצאנידרָאּבוס ניא רעדייא ,קנאדעג מעד נופ טיײקידנעטשּבלעז רעמ ,טייקטיירּב רעמ
 ,נלאפ יד ניא---כָאנ נעגנוטכאאּב עקילַײװרעד ענַײמ טול -- ,נליפ לָאמא כיז טזָאל טייקכעלמעווקאּבמוא
 6 ,4 ,1 16 נליּפשַײּב יד עז) נטקעיּבוס עגע דיש ואפ נּבָאה צאוַײּב רעד נוא צאזטּפיה רעד געװ
 ,נלאפ יד ראפ קיטליג ּפאנק רעּבָא ניוש זיא סָאד .(10 תו ניא סָאד נעמ טעז רערָאלק כָאנ ; .לג .ד .א
 -ראפ אּב עליפא) נלאפ יד ראפ כױא ,(.דנא .א 14 ,9 ,8 ,7 :8) טקעיּבוס נײ א נּבָאה נצאז עדיײּב נעװ

 --ײלַײװא טימ) עֶיצא נידרָאּבוס ועדנא נא טימ געמוקסיוא נעק עמ נעװ ,(נטקעיּבוס ענעדיש
 טײקמעװקאּבמוא יד זיא 10 גט ּפיט מעד ראפ עליפא .(.לג .ד .א 27 !6 עז--,"זא, טימ 26 א עז

 גיא נעִיצ כָאנ נעמ פראד ָאד .עטילָאסּבא ניק טשינ (צאז גטרינידרָאָאק ַא גיא) טייקשירעלייצרעד רעד גופ
 יר ,טײקכיג יד :(7 גנוקרעמאּב רעד ניא) רעִירפ טנָאמרעד ניוש ּבָאה כיא סָאװ ,וויטָאמ מעד טכארטאּב
 ּפָאק גיא נעמוקעג זיא רעּבַײרש מעד נעװ ,טרָא נא פא טערקנָאק .טעּברא-סגנוטַײצ רעד נופ טײקטלַײעג
 עצייא ניק כיז רע נעק ,עמעט-טּפיױה נַײז וצ קיטשנטַײז א יװ סיוא מיא טעז סָאװ ,סניוזא סעּפע נגָאז וצ
 סָאד רע טכאמ---קיסאּפ טשינ סיוא ָאד מיא טמוק (עַיצאנידרָאָאק) טייקשירעליײיצרעד יד :נּבעג טשינ
 -רעד ,ַײרפ נגָאז טשינ נעמ נעק עּבלעזסָאד זא ,טשינ רעּבָא טסײה סָאד .צאזַײּב א טימ "לדיירד, א טימ
 סָאד זיא לָאמא) טרָא עקיסאּפ סָאד נּבַײלקוצ רָאנ םראד עמ :(צאז נקידנעטשּבלעז א ניא) כיוא שירעלייצ
 ,לאירעטאמ לייט א רעדָא ,לאירעטאמ מעד גריּפורגרעּביא מעד ּבילוצ פראד עמ ; (רעטעּפש לָאמא--ּורעֶירפ

 נעמענוצנָא רעװש זיִא לאפנרעי .טשינ טַײצ ניק טנערעפער-עסערּפ רעד ,רעקינָארכ רעד טָאה פורעד נוא
 טעּבראעגכרוד טשינ זיא סָאד יו גנאל יוזא ,א טקנוּפ ניא דנעװּפָא מעד טייהרעצנאג נטַײרטשאּב וצ רעדָא
 קיטליג סָאד זיא רעמכָאנ .װ .זא .א סעּפורג ענערישראפ פא טריצנערעפיד טינ ,נלאפ לָאצ רעשּפיה א פא

 ,(טײקיטַײצנײא כעלגעמ ,כיז טכאד ,כָאנ זיא ָאד) ּב טקנוּפ מעד ראפ
 פא נֵלֵאפ לָאצ רעסיורג א ניא פורא זדנוא טגנערּב צאזַײּב רעשלאפ רעד זא ,טקאפ א רעּבָא זיאיס

 זיא'ס .(25 ,14 .מונ עז ;עצנאג סָאד טָאטשנָא ,לײט א ,רעגײטשא ,טזַײװ רע) נעקנאדעג עשלאפ
 עליפא מיא טצינ עמ נוא נָא לֹּבא ש א טעשָאּפ גרָאװעג זיא צאזיײב רעשלאפ רעד זא ,טקאפ א כיוא
 סקיטכיװ ,ס ַײנ סעפע טסּוװאּב מוצ נעגנערב ,נלײצ רע ד שערייפעּב ליװ עמ נעװ ,טלמעד
 ,(9 .מונ ,רעגייטשא)
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 נעגנודניּבראפ-נצאז עקינייא גגעוו
 נעלעדנעמ אּב

 (סקאטניס סעלעדנעמ לטעלּב א)

 טמערופעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד עלעדנעמ זיא עזָארּפ רעשידִיי רעד ני
 -ארעטיל א נעיוּב וצ סעמעכס עשיסקאטניס נפאשעג טָאה סָאװ ,יוּבצאז רעזדנ
 ראפ כאז א זיא סָאד --נוטעג סָאד טָאה רע יוזא יװ .שידִיי פא עזארפ עשי

 טארּפ א זיולּב כיא לדנאהאּב לטיּפאק נקיטציא מעניא .טעּברא-עידוטש רערע
 . עילַאּר יד לעַיצעּפס -- (נטסקראטש מעד טינ נוא) סקאטניס סעלעדנע
 (.לג .ד .א "קידנרעה, ,'קידנעעז, :סעמרָאפ יד) ּפיציטראּפ נט-1 מ
 נוא עלעדנעמ יוזא יװ ,כיוא כיא זַײװ לאז ,נצאז נּפיט עסיוועג נטפעהאּב

 רעקיזָאדרעד .ןא ונעזנַײא גנירג טעװ רעד --- ,ּפיציטראּפ גטשרע מעד

 -קא נא טציא זדנוא ראפ טָאה (רעּבַײרשנייש ערעדנא אּב נוא) נעלעדנעמ אֵנ

 כיא סָאװ ,613--ה1 ֹוצ נגעקא נוא 12-1 סעזארפ יד וצ נקוקוצ כיז רימ
 ,רעבַײרש ערעדנא נופ נוא נעלעדנעמ נופ ָאד

 : ו 2

 - גָאז א טאלג כיא ּבָאה ,עטעשזאק יװ ָאשטשא ,ונ (1 עטעשזאק יװ ָאשטשא ,ונ (

 י -סיווא בָא ה כי א זא ,עיוג רעטלא רעד וצ נוטעג כיא באה ?(,ש 3 ; ריא טנא

 ט ּׂ / -אילק,) גפלעה טינסענַײט גײק ניש טעװ ָאד ,נעעזעג
 ,(35 ,1873 ,ענליוו ,עּבאגסיוא ,1 "עשט ,עױג עטלא רעד וצ נוטעג
 -מוא זיאס זא ,קידנעעזסי

 .סימָאק .גסיוא ,וװ "עשטאילקפ) ךייר ע

 רעד נופ .רדעגרעּביא) מינָאיניא
 .(44 ,1918 ,דארגָארטעּפ (*עּבאגסי

 / ּבָאה כיא וא ;גרָאװעג טלּפאצרעד ניּב כיא (2 ,נרָאװעג טלּפאצראפ ניּב כיא (
 / עּבאגסיוא ,"עלעשטנעמ נײלק) טרעהועד סָאד -ף עװ עקיזָאדיד קי דנ

 026 21865 ,סעדא טבאגסיױא-ײליּבוי ?עלעשטנעמ בייל



 -רעוו עשטַײד לסיּב נפא נוא (32
 זיא'ס יװ טנעקעג ניוש כיא ּבָאה רעט
 -מור א ,סעמכאמ ,נסױטשנָא כימ
 ּבָאה ,נואכ נטימ קידנרָאפ
 טרעהעג נשטנעמ נטרָאס עלא כיא
 ,(49 טרָאד) נדער

 ,סעציידראווג ,סעלשוּב ייווצ (4
 נפא נעיײטש ,סיפ עטיור עגנאל טימ
 ּפעק יד קידנסַײראּפ ,זָארג
 טימ נקוק נוא ,כיוה רעד ניא
 / 645 וװ ,װ אעקשיפ,) סעלדאג

 נַײמ טרָאפ טכאנאב כעלטעּפש (5 0
 נסאג עקידרעּבירג יד רעּביא לדַײּב

 -עג א ,ײרעּפאלק א טימ קסּפולג נופ = |
 -יוא םעד קידנגָאונַא ,ײרש = =

 נענַײז גדִיי עשירפ ייווצ כָאנ :מעל = |
 וװ ,װ ,עקשיפ) קסּפולג נייק נעמוקעגנָא
184), 

 טכאמ ?נּבָאה ענעסאכ ,יוזא (6
 טימ רימ פא קידנקוק ,לטנאי
 -עמע נא עקאט ,רעטכעלעג א
 ,(160 וװ ,וװ יעקשיפ,) רעקסּפולג רעס

 למינעפ מורפ א כאמ כיא ( :

 4181 וװ ,וװ -עקשיפ,) ...כיא גָאז == | ָּאק גטימ קידנעלקָאש ,גוא =

 -ישייא טּבַײרט -- ?רעוו ,רעװ (8
 סע נוא ,עּבער רעד רעטנוא נעלעק == |
 ,נצראה נפא רעגנירג מיא טרעװ = -

 צ טסילש רע ---.ענָאװאק סיורג טימ טנוואד רע כַײלג
 ָאק נטימ קירוצ נוא גיהא טלץקָאש ,נגױא

 ,(13 ,"גנאגּפָא.) ...סעדייא מיא פא טגָאז

 .ביּב כיא זא סעמכאמ ,גיטשראפ טנעק
 רעהעג כיא ּבָאה ,נזאכ מעד טימ נרָאפ
 .(22 ,ו "עלעשטנעמ נײלק.) גדער נשטנעמ

 יד ניא וצ םיט טנעה יד טגײלראפ רע (4

 וה קראטש ,זיא רעגײיטש נַײז יװ ,ײז טסַײראּפ
 ָאז רע לָאז ַײמעלַאה; :וצ טיג נוא וצ טסורּב רעד
 | ,1920 ;2 .נ ,"סנגייא , ,"גנאגּפָאע ,נָאסלעגרעּב .ד)

 וװ ענעדלָאג נעגנורּפשעג נענַײז ריא מורא 4
 עטשרעטניה יד פא טלעטשעג ביז ,נעגנורּפשעג ,סעק
 ז עקירָאה עגנאל יד גסיואפ כעל
 ועמשעג נוא כעלעּבענש יד טשטעװקעגנַײא ,טקוקעג
 .(10 ,1926 ,עשראוו ,"ניילא, ,וצ .ּב ,ושָאטאּפא)

 ילגאב געגנאלק ענעסירעגּפָא עדימ טימ (5
 סיורא טרָאד נופ (.ש .ג ;קָאלג-רעטסיולק רעד)
  ,עטעגַײדראפ רעהא נעמוק נעגנאלק יד נוא ,גָאט
 ווש סגָאט מעד נלײצרע ד נוא עטכאווש
 : ,"גנאגּפָא,) גָאט רענייר א ,גָאט רטנייש א נעװעג

 .ֿביא גטלאהעג יז ,נטערטעגּפָא טינ זיא רע (5
 נטלאהעג טניװ רעד טָאה רעטצנעפ גיא נוא ,נשוק
 ;ועגנָא ,ינש סנפיה צכערק א טימ נטיש נייא
 .(154 "ניילא ,, ,ושָאטאּפא) .ט לע ק א

 א ,נלייצרעד וצ גסעגראפ כַײא ּבָאה כיא (5
 .געמוק טינ טלָאװעג טינ טָאה לטעטש נופ ווָאר
 עג רימ טָאה וע .כיז אּב נעמענפוא כימ טינ
 ,צערעּפ) רָאג כאז נַײז טינ זיא סע זא ,נגָאז
 .(10 ,עגליוו ,ניקצעלק .ּב גאלראפ ,"נציקס גוא

 ק גוא עשיומ-מיאכ כיז טרעדנרװ ? יוזא (6

 ָז מעד נופ --,דאש כ טימ נעלשיפ פא

 ..(15 ,"גנאגּפָאפ) ! נשטנעמ עלא נּבראטש עס סָאװ

 מורפ אזא מיצולּפ טמוקאּב רעּב-קָאכציא (7



 כעלגעמוא ניוש ריא זיא א
 וװ ,װ *עקשיפ.) נעיײרדוצסיוא

 ,סָאד קידנעעזרעד
 ,מעד ניא טנָאמרעד כימ כיא

 כיז

 טסָארפ א רימ זיא ,שע דקע ה

 נעגנאגעגרעּביא ּבַײל מעד

 עקשיפ נַײמ זא ,סייוו כיא |

 אזא טשינ סעּפע זיא .רעמורק

 עג טָאה וע ;נלָאװקעגנָא רָאג טָאה ידענעק (08
 נעד נרָאװעגנָא ...ניש טָאה רעטקָאד רעד זא ,טנײמ
 רימָאטישז ,נָאלאּבטפול ,לימ) ביז נּפעלש וצ קעשייכ

8 3). : : 

 .ברעמכאמ וצ נעמוקעג טינ זיא גראּב רעד זא נוא (9
 בופ טסּוװעג טינ טעצשָאּפ טָאה וע לַײװ
  -ליּב ,צערעּפ) ,גראּב מוצ נעגנאגעג דעמכאמ זיא ,מיא
 .(24 ,"נציקס גוא רעד

 / בוא בגיוא יד טנפעעג טָאה וע זא 0
 "פא גגָאװ ניא ...נענופעג כיז רע טָאה ,נעמוקעג כיז וצ
 ,עּבאגסיוא ו "סעָאסאמ , ,ס"ממ) סעילפָאטראק קאז גסיורג א
 .(1913 ,עּבאגסױַא-ײליּבוי וו ,16 ,1878 ענליוו

 זיא סע זא ,נעעזע ג טָאה יז זא רָאנ (1
 . -אילק) גּבעגעגכָאנ רימ יז טָאה ...דייר ענפרָאװעגסיורא
 .(10 ,וװ ,(1888 סעדא עּבאגסיוא) וו ,ו עשט

 סָאד טלאה לקינײא ריא טימ זא ,נעעזרעד 1
 נצנאג מוצ נפורעגנָא ידנימ עּבאּב יד כיז טָאה ,לָאמש
  -רוטלוק. גאלראפ ;ו .ּב ,"דיראי מענופ, א"ש) מעליוא

 : .(114 ,עשראוו *עגיל
 .טעלע גרעג נעעזרעד טָאה עמוופ 1

 נוא לגױא נדנילּב נטימ מיא פא נּבעגעג קוק א יז טָאה

 : .(136 וו .ּב "דיראי מענופ,) ...נוטעג גערפ א
 / טױט יז זיא ,נעעזרעד מיא טָאה יז (1

 עקוס ידע) ררע רעד פא קירוצ נלאפעג זיא נוא גרָאװעג
 .(8 ,1914 ,ענליװ (ּב"פ) "דלאוו גיא

 רעד כיז טָאה יז זא ,לָאמ ליפ נוא (2

 יצ ,טכארטעג גנאל יז טָאה ,נקעדאלוװװ נָא טנָאמ

 .(112 ,"ניילא, ,ושָאטאּפא) טריסאּפ ריא טימ טָאה סָאד
 .-ָאדיד גיא כיז נענָאמועד מאּב רָאנ (2

 לכױמ יז כיא ּבָאה ..סעלָאּבאכ-עכאל אמ עקיז
 .(114 וװ ,װ "עקשיפ,) צאלּפ לקיטש נַײמ נעװעג

 טמוק ,רעציוא מעניא כיז טנאמועד 2
 . .ּב .דיראי מענופ) קילומש רעואכ נַײז נעניז נפא םמיא
18). : 

 סעל

 .ץװ סיויעה ,לַײװ) יװ יוזא רָאנ (3
 ,צראה טטוג רעַײא .היִמ אב סײװ .כיא

 1 .(.ש .נ) ...זא כיא פָאהראפ



 ; רימ אּב ,רָא ג ,טפאשטנַײרפ רעַײא ראפ מיא |

 1 יד נֹפָא טציא .םיא זָאל ַײּברעד ,ּפיציטראּפ נט-1 מעד כרוד נצאז נדניּבראפ ראפ ןוויטָאמ

 סוג ועַײא וימ אב סײװ כיא רָאנ (3
 .(.ש .נ) ..יזא ,פָאהראפ נוא צ ר א ה ריִא זא ,בכיא סָאהראפ .ייצ הא ה
 -ענפוא נעקשיפ נעמערָא נַײמ טעװ

 "עקשיפ,) עבאה-כערָאּב א טימ נעמ

 .(8 וו וו

 פָאטש יו טוט מעד גופ רעטקאראכ ר מעד רעּביא א כעלנעמ טינ
4 

 4 ;צאזטּפױוה נטימניא רעדָא כָאנ יו ,זא יא 2 ?קידנרעה, ;(1) 0

 1 םיִאֹועג סיורָאפ ָאד כָאנ לָאז ,(6 צאזטּפױה מעד ראפ ,רעֶי ר פ ,טרעקראפ-- 8

 רעד גיא טגײמעג זיא יז טימ סָאװ ,טימרעד געמיטש סענימרעט עקיטציא ענַײמ יצ |
 2 ,קיטאמארג



 עא :
 : יי : יפ 2 2 2 א א . קה 4

8 2 = 
 עי -וס גשיגָאל גייא צאזַײב נוא צאזטּפױה רעד טָאה עזארפ ר

 -טּפױה מעד טימ צאזַײּב מעד עלעדנעמ טדניּבראפ סטכער סעזארפ 13 עלא ניא
 א -נטַײראפ, ,"קידנרעה, ,'קידנעעזסױרא) ּפיציטראפ נט-1 מעד כרוד- .צאז
 נא גנודניּבראפ יד זיא סקניל סעזארפ עקידנגעקנא יד ניא .(.א .א "קידנסיוו, ,"קיד

 רעקיזָאדרעד ניא 2 ,811 ,810 ,33 ,ג2 1 א) עפורג-יוא, יד 4
 ,"זא, טרָאװדניּב מעד כרוד נצאזטּפיוה יד טימ נדנוּבראפ נצאזַײּב יד נענַײז עּפורג
 (שיטקאפ נליּפש נוא) נליּפש ָאד נענעק עילָאר עּבלעזיד זא ,נעז וצ רעװש טינ זיא'ס'

 ,"סייעּב , "סאשעּב , ,"נעוו , יװ רעטרעוװדניּב עניוז
 -ָאק עכעלנייװעג א רימ נּבָאה ָאד .(,88 ,46 ,85 26) עפורג"נוא, יד 6 |

 ּוװ ,נלאפ עניוזא רעהא כיא נכעראפ רעּבירעד נוא ,נצאז ַײװצ נפ עיצאנידרדָא -
 .(47 ,ט5 ,04 ,44 16) נַײז טנעקעג רעּבָא טלָאװ רע ,טלעפ "נוא, רע

 -יטראּפ רעט-2 רעד .(612 ,011 16) ּפיציטראּפ רעט-2 עּפורג יד (6-
 -רעד טּבַײלּב עיצקורטסנָאקצאז יד ;נטד1 מעד טָאטשנָא צאז ניא ָאד כיז טלעטש ּפיצ |
 ,טרעדנעעג טינ יֵלַּב -

 -רעד גנודניּבראפ יד ,(013 ,611 ,611 ,08 65) גנודניּבראפ עזיוליד464
 עטקערידמוא יד ;(0:3 ,011 ,611) גנולעטשטרָאװ רעד ניא סנטסניימוצ רימ נע
 ט ָא ה, :טקעיּבוס רעד כָאנרעד ,טאקידערּפ רעד רעִירפ) צאזטּפיוה ניא גנולעטשטי
 נא זיא צאזטּפױה רעד זא ,טזַײװ ('נרָאװעג טױט יז זיא, ,'נּבעגעג קוק א
 ,סעזארפ ּפיט רעד זיא סָאד .מיא ראפ סָאװ ,צאזַײּב מעד נופ טאטלוזער א ,ריפס

 טָאה עמורפ זא, :נגָאז נעק עמ ."זא, טימ נּבױהנָא נעמ נעק נצאוַײּב ערעַײז ס
 רעד ניא .(411) .װ .זא .א נעעזרעד מיא טָאה יז זא ,, ;(611) .װ .זא .א *נעעזר
 -רעירפ מעד נופ כעשמעה א--"נגָאז טקישעג רימ טָאה רע, צאז רעד זיא 65 עז
 רעדָא ,(: טקנוּפײװצ א נלעטש וצ נעװעג ָאֹד טלָאװ רעקיטכיר ;צאז ּנ
 קעליכ רעד ;08 ננעװ נגָאז נעמ נעק לייטמוצ .עּבלעזסָאד .(;) עמָאק א טימ לטניפ
 0 נוא ,גנוריויטָאמ א זיא ,.װ .זא .א "טניימעג טָאה רע, צאז רעד סָאװ :

 עמ נעק טא טימ ,עּבלעזסָאד ר .זא .א "טניימעג טָאה רע לַײװ,) יבא
 ,(.װ ,זא .א "סייו כיא לַײװ רָאנ,) כיוא 013 נּבַײר
 -נאג רעד ,(012) װיטיניפניא רעטריװיטנאטסּבוס עּפורג יד 6

 -יטנאטסּבוס מעניא טסערּפעגנַײא זיא "טנָאמרעד כיז ּבָאה כיא זא, ;צאזַײּב ר

 .(51 עזארפ רעטעּפש עו
 -ראפ יד טכארטאּב ניא לָאקמעדיוק ָאד טמוק ודוא ראפ .ענעדישראפ (6 = }

 רעּבָא נלעװ רימ ."יוו סויעה ,"יוויוזא , רעדָא ,(813 ,29 26) "לַײװ, כרוד גנ
 ,כיוא נעגנודניּבראפ נטרא ערעדנא נעז רע
 רַאנ עלעדנעמ טצינ נלאפ עניוזא ניא קידנעטש טינ זא ,נגָאז וצ טרָאּפשראפ ע
 -ניבראפ נטרא ערעדנא רָאנ עקפאד רעּבַײרש ערערנא נוא ,ּפיציטראּפ נטי1
 עטכארּבעג עכעלטע יד ניא עליפא נעעזעג ניוש רימ נּבָאה נעלעדנעמ נגעוו .נ
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 בראפ-"נוא, יד ,יזא, טצינ רע יװ ,סעזארפ - 
 ּפ יד נסיוו וצ קיטכיוו רעּבָא זיא'ס .(08) גנודניּבראפ עזיול יד
 טרא ערעסָאװ ,רעּבַײרש א אּב כיז טפערט גנודניּבראפ טרא ענעיזיד

 ןנוא ענעק מעד נגעװ פירגאּב לקיטש א .רעּביל ,רעטנעענ שיטסיליטס מיא זיא = |
 0 :נעגנודניּבראפ נטרא (עלא טינ) עקינייא נגעװ רעפיצ עניוזא נּבעג

 ּפיציטראּפ רעט-}1 א
 יטראּפ  (גזא | 2 | (ה 2 ערד ק?.רש-װ אש 2 8 = שה = ; רעט-2 ישי טא גל .ולפיוו י 0

 ּפיצ = 8 )יה 8 | (פנגיוּב א
 בת 22 |ה += 4 או
 תהיה ןא בם 0
 יה יע

 עי
 -- 11 1 == 14 | (1865) ועלעשטנעמ ניילק , ס"ממ א

 -- 7 - -- )1 רעּביא) (1865) 6 "לרעגניפשניוו, , א

 3 15 12 26 5 (1873) + "עשטאילק יד. , 1

 3 12 2 25 4/ג | (1878) ו "סעָאסאמ, , 0
 7 12 31 13 ךאג | (1888) װ "עקשיפ, , א

 2 7 20 | 4 6: | (1889-1888)"לרעגניפשניוװ, ,
 46 1 10 15 9 . . .! .ּב "דיראי מענופ, א"ש

 3 14 1 23 8 . . "גציקס נוא רעדליּב, צערעּפ ו

 2 8 4 20 704 | . . . . + . "ביילא, ושָאטאּפא :

 טימ שטנעמ רעד, רענידָאג .ש :

 = 1 2 10 לג | אי. יי .וע; "סקיבירער :
 4 3 1 1 66: | . . . "לעװש גנפא, לעינאד .מ ,
 15 6 4 4 פי | . . . "סעילּבערהע דנאילרָא .ה יע עט

 .געגנודניּבראפ יד נגעקנא :נרָאסיכ נכעלטנירג א טָאה עלעּבאט עקיזָאדיד :
 ַּב טלעטשעגננעקנא נעגנודניּבראפ נטרא ערעדנא נופ זיא ּפיציטראּפ נט-1 מעד = -

 ש נּבָאה רימ .רעמ טינ ,ּפיציטראפ נט-2 מעד כרוד נוא "זא, כרוד נעגנודניּבראפ
 עגנודניבראפ נטרא ערעדנא כָאנ נאראפ נענַײזס זא .נעעזעג רעירפ רעּבָא
 / יז רימ נעעז עלעּבאט רעד ניא .װ .זא .א נעגנודניּבראפ עזיול ,"נוא, כרוד
 קנָאק .דליּב רָאלק נייק טינ --,רעקיטכיר ;דליּב שלאפ א ָאד נעמ טגירק עליימעמ
 ערעּפ ,רעגײטשא ,סיוא טמוק יוזא יװ :יוזא נגערפ כיז נעק עמ ,טדערעג
 מ ,פיציטראּפ רעט-} לָאמ 24 טימ זיולּב "נציקס נוא רעדליּב, נגיוּב 8 ענַײז

 ראפ נּבָאה פראד עלעדנעמ סייעּב ,ּפיציטראפ רעט-2 לָאמ 2 נוא "זא, לָאמ = -
 .לָאמ 7 ,יזא, לָאמ 12 ,ּפיציטראּפ רעטי} לָאמ 224 עצנאג "עקשיפ, נגיוּב יג = -
 ' נעגנודניּבראפ צענ רעד ניא כָאל יד סיוא צערעּפ טליפ סָאװ טימ ? ּפיציטראּפ == -
 צערעּפ :לכיּב סעצערעּפ נענעפע וצ עליפא טרָאּפשראפ עמ ,רָאלק זיא רעפטנע = -
 "נוא, יד :נעגנודניבראפ ערע דנ א ,ּפיציטראּפ נט-1 מעד טָאטשנָא ,קראטש == |

 ד טייקרעכיז טימ רעּבָא נרירטסיגער ,װ .זא ,א נעגנודניּבראפ עזיול ,גנודניּב

 4 .סעיסיוא טנזיוט 40 טנכערעג מוטעמוא ָאד זיא נגיוּבקורד א (2
 1 טײג רעהא .ה .ד) לאלכיּב עפורג-ײזא, יד ,טינ "זא; ר ָאנ (1 :טניימעג ָאד זיא "זא, (3 א
 בראפ יז נעק עמ סָאװ ,גנודניבראפ-זא, יד (2 ;("נעוו, ,"סייעּב ,"סאשעּב, כרוד גנודניּבראפ יד = |
 גשיגָאל נײא נּבָאה צאזַײּב גוא צאזטּפיוה רעד נעװ ,נלאפ יד ניא .ה .ד ,ּפיציטראּפ גט-1 מעד = -

 .(155 .ז רעורפ עז) = |



 -ינוא, יד לָאמטפָא טצינ עלעדנעמ מערָאװ ,נּבָאה טינ רעּבָא רימ נענעק טייקרעב
 .ּפיציטראּפ נט-1 מעד נלעטש טנעקעג טלָאװ רע ּוװ טרָאד ,כיוא .דנא .א גנודניּבראפ

 רע טּבַײרש נגעקנא ;"קידנעניימ, :עלעדנעמ טּבַײרש 8 עזארפ רעד ניא ,רעגייט
 :לאלכיּב נגָאז נעק עמ .,(גנודניּבראפ-"נוא ,, יד) "ניימ נוא ,, :48 עזארפ רעד ניא עּפו
 -יטראּפ רעט-1 רעד טָאה ,לײט נטסערג מעד ניא רעשפע ,נלאפ לייט נסיורג א נינ
 -ניבראפ נטרא ערעדנא נוא גנודניּבראפ-"נוא , יד נעלעדנעמ אּב נעגנולשעגנַײא יי
 ערעדנא נוא נעלעדנעמ אּב גנולעטשננעקנא אזא רעפיצ ניא רעּבָא נרירטסיגער .נעגנו-
 כאמ מאנסיוא נא .טרעוו נוויטקעיּבָא נייק נּבָאה טינ נענעק רעפיצ יד ;טינ כיז טזָא
 סָאד כיא פראד ,מעדצוכ ;רעװיטקעיּבָא לסיּבא כאז יד זיא ָאד ן"זא , ראפ זיולּב כיא

 נלעװ רימ יװ ,קרעװ עטצעל נוא עטשרע ענַײז ראפ ,עפוג נעלעדנעמ ראפ בּבָא
 .נעז דלאּב סָא

 :נריפסיוא עניוזא נכאמ כיז טזָאל עלעּבאט רעטכארּבעג רעד נופ -
 נּפיט עסיװעג ניא ּפיציטראּפ נט-1 מעד כרוד גנודניּבראפ יד טצינ עלעדנעמ (1 = |
 יד מיא אֹּב זיא סָאד .רעּבַײרשנייײש רעשידִיי רעדנא נייק יװ ,סָאמ אזא ניא סעזארפ -
 ,גנודניבראפ טרא עטסטּבילאּבי

 ּבױהנָא נופ טינ ,לָאמאטימ טינ נעלעדנעמ אֹּב טמוק ּפיציטראּפ רעט-1 רעד (2
 -ראּפ רעטי} ועד נָא טסקאװ-.רעטַײװ סָאװ .נפאש שירארעטיל
 -נעמ אֹּב רע טרינימָאד ,1888 רָאי מוצ ,פָאסעל זיב ,רעמ נוא רעמ פיצ

 טמענראפ נעמעכיילא-מעלָאש אֹּב לעִיצעּפס .נעגנודניּבראפ נטרא ערעדנא טימ
 טקנוּפ :נַײז טגָאזעג ,ועגא ,ַײּברעד ָאד לָאז .ּפיציטראּפ רעט-2 רעד טרָא שּפ

 עלעּבאט נַײמ ניא טכארּבעג טינ נענַײז סָאװ ,רעּבַײרשנייש עשידִיי עייגענ זיא 3
 סָאד .לג .ד .א "גנאגּפָא, סנָאסלעגרעּב ,רעגייטשא ,נקוקוצכרוד גונעג זיא'ס .ּכ
 גוא ,נעגנערּב טינ ָאד כיא נעק רעפיצ נייק .נענאהאק .א .נקושטּבא .א עייגענ !
 .4קרעװ ערעייז וצ רענעייל מעד נקישּפָא זומ כי

 ּפיציטראּפ נטי1 מעד טימ טײקטּפאזעגנָא אזא נעלעדנעמ וצ כיז טמענ נענאוונופ -
 ?(קיטסירטעלעּב עשידִיי לייט נטסערג מעד נגע

 9---8 .נ ,ווָאקראכ ,"טלעװ רעטיור, רעד ניא "ניורק טאקָאװדא נופ רעיראק יד :קושטּבא .א (
 .1927 ,11--10 .נ ,טרָאד ,"מיניכש. :נאהאק .א
 מעד רע טצינ "סעראילגומש , יד ניא .יקסוואשראוו רעזיױא קיטסירטעלעּב רעד ניא זיא מאנסיוא נא

 נטימגיא רעדָא כָאנ ּפיציטראּפ רעט-1 לָאמ 206 טלײצעגנָא ָאד ּבָאה כיא .טירּב רעייז ּפיציטרא
 .ּפיציטראּפ רעט-2 לָאמ 32 נוא יזא, לָאמ 17 ;צאזטּפיױה מעד ראפ--23 ,צא

159 



 4 יד א קידנכאל נרעװ טצעזעצ ,קידנגַײװש סעּפע נעװצ ,קיד
 עד אּב נעמענ טנעקעג טינ כיוא ָאד טָאה עלעדנעמ .כיוא נעלעדנעמ אּב כיז נפערט
 5 סָאד,) ניקצעניל ,נרעּבָאלטָאנ ,נרעגניטע ,נדלעפנסקא אּב : רוטארעטיל

 ביז טָאה אה .מ .א אּב טינ רעּבָא ,נקיד .מ .א אֹּב עמרָאפ עקיזָאדיד נפערט
 דא ,'רשבמ לוק, רעד) טַײצ ענעי כארּפש עשיטסיצילּבוּפ יד .טנרעלעג עלעד
 /ןומ נייכעּב .ּפיציטראפ נט-1 מענופ נגָאז וצ קיניײװ רעייז כיוא טסייוו .(1812--2
 יִל רעשידִיי רעד ניא רָאטאװָאנ א טארּפ מעד ניא ןיא עלעדנעמ זא ,נגָאז נעמ
 ּב סָאד רע טָאה נעמונעג נוא ,וטפוא רעשיסקאטניס א סעלעדנעמ זיא'ס ;רוטארעט
 .שיסור אּב--נטשרע מעלא מוצ ,נכארּפש עטלקיווטנא-רעמ שיטאמארג

 .ליװ כיא ?ּפיציטראּפ נט-} מעד טימ נעװעג נסיוא עלעדנעמ זויא סָאװ
 ןױלּב לַײװרעד -- ,טיירּב רערָאג ריא ניא עמעט יד נעלדנאהאּב טשינ
 | .עטסקיטיו

 יו ,נעלעדנעמ אּב נּבָאה נעק ּפיציטראּפ נט-1 מעד כרוד גנודניּבראפ יד
 ילטוצּפָא :קעװצ-טּפיוה מעד .קיטסיצילּבופ רעד ניא טּפיוהרעד ,כארּפשטפירש רעדעי
 קינײװ מעד וופ עקיטכיװ רעמ סָאד נצאז 2 נופ עיצאניּבמָאק א ניא
 ןא כיװ סָאד .נצאז 2 יד נופ סקעלפמָאק-נעקנאדעג מעד ראפ נקיטכיוו
 נטימ צאזַײּב רעד ;ןצאוטּפױה ניא רעּבַײרש רעד טלעטש

 נא

 אי ,רענײטשא .צאוטּפיוה גיא כיז טלײצרעד עס סָאװ ,סָאד
 ט יד טגערפ רע סָאװ ,עטסקיטכיװ סָאד נעלעדנעמ ראפ זיא 1 עזארפ

 א .עיוג יד רע טגערפ דנאטשוצ א ראפ סָאװ אֹּב ,טזַײװ סד
 יס צכעוט' קיטכיװ רעקינײװ רעּבָא ,לעלאראפ א (

 :רעגיטשא ,(קנאדעגטּפיוה

 : דנעמיוקכָאנ ,נוא סעײּפ ענַײמ וצ מילצולפ כיז טכוז (קינװָאנישט רעד) רע. (4

 אגניא ּפָא רימ טרעש נוא רעש א שיט םענופ טעּפמיא גניא רע טּפאכ ,סאק ניא קראטש

 5 .(54 וו ,װ וו ,"עשטאילק,) עייּפ

 / קינװַאנישט רעד סָאװ ,מעד פא טרירטנעצנָאק ָאד זיא קנאדעגטפיוה רעד
 !ד .ענייא ּפָא מיא טרעש נוא סעייּפ ענַײז לָאמאטימ טעזרעד ,מיא וצ סעּפע כיז
 .וצ קיטשנטַײז א זיא סָאד --,כָאנ ַײּברעד כָאנ מיא טמירק קינװָאנישט רעד סָאװ
 לד טלָאװ קנאדעגטּפױה רעד נוא ,נַײז טינ טגעמעג טָאהס ;קנאדעגטּפיוה
 וע נטימ צאזַײּב א ניא רעּבַײרש רעד סָאד טלעטש ;נרָאװעגנָא קינײװ
 : ,ּפיציטראּפ



 1 טינ טנעה .ענַײז בופ ניוש כיז טעו שש ּבַײװ סָאד זא וו

 - טָאה רעּבירעד ,(וװ .זא .א '"טוג ,רעייז קידנסיװ; ; צאזַיּב) געי

 1 גקידנגעקנא מעניא ,(צאזטּפיוה) "סעפאל יד ניא נעמונעגניײרא הכל

 לכיּב-עסַײמ סָאד געמענפוא נײש טעװ ברא ,מ) טאסערדא נַײז ת

 -עג רעּבירעד ּבָאה כיא .צראה טוג סמענעי טסייוװ (עלעדנעמ) רע לַײ וו ! ?"עז

 .רעקידנריוויטָאמ רעד סָאװ בר קיטכיו רימ זיא עזארפ יד ,12 ניא קיג
 ר עירפ עזארפ טפלעה רעטייווצ רעד ניא ָאד טייטש (.וװ .ֹזא .א "קידנסיוו,) צ

 ,רענעטלעז כיז טפערט סניוזא .(.װ .זא .א "כיא ּפָאהראפ,) צאזטּפױה מעד ר

 - נוא 6 סעזארפ יד ניא ,רעגייטשא ,רימ נגירק פורעד רעפטנע גסיוועג א ? נקיטכ
 /  זיא עּבלעזסָאד ."קידנקוק, :טּבַײרש עלעדנעמ ;"טקוק נוא, :טּבַײרש נָאסלעגרע

 : ניא "נקוק, סָאד זיא נעלעדנעמ ראפ :טסײה סָאד .װ ,זא .א 27 נו

 ראפ קיטכיו רעקיניײװ זיא ,"ּפעק יד גסַײראפ, סָאד סָאװראפ ,וװיטקעיּבָא נגָאז
 בוא רעקינײװ ראפ) גָאװ יד .כיוױא טרעקראפ נגָאז נעק עמ ."סעלדאג טי

 נײק ;װיטקעיּבוס זיא'ס ,טנעה יד ניא רעּבַײרש מאּב ַאד טגיל (קיטכיוו
 סָאװ ,כיז טמענ נופרעד .נלעטשוצטסעפ כעלגעמ טינ ָאד זיא מינָאמיס

 ,טכארּבעגפוא קראטש ,ּפָאק מעד טימ טלקָאש ,נגוא רָאּפ א סיוא רימ פא טלעטש רעטלא (8

 "עקשיפ,) "ונדִיי א גופ לסיּבא ווענאג א,(0 :נַײרא טלעװ רעד ניא יװ ַײּברעד קיר



 --"גיילא, 6 גיא ;2 נוא 20 ;רעפיצ שא יד נענַײז 7

 .רעצעמע זא ,נוַײװ פראד סָאד סָאװ אי ,ד .א .קירנגָאז; ,(ינגָאז,
 א .סעּפע פא טריגאער רעדָא ,נָא?סעּפע

 6 : טאטיצ מעד גטימניא (
 ופוצ קידנע ײג (6 נָא כימ כיֵא פור (0 -- !א-א-א -- וציה עקאמשעג א (8 (6

 ,01--20 װ ,װ ,"עקשיפ,) ! רעטלא 'ר טציװש ריא (6--לדַײּב סרעטלא

 : טאטיצ מעד כָאנ (ג
 עּברעּביא (6 ינטוג טימ לדרעפ מוצ כיא כאמ (ט--"!לכיומ ַײז ,ײג ניוש יג, (4 (7

 441 װ װ ,"עקשיפ.) *עריגעפ שינעמענוצ מער ראפ נצראה ניא סע

 ָנ בוא (8) דיר יד כָאנ ָאד טמוק (6) ּפיציטראּפ נט-1 נטימ צאזַײּב רעד

 ,8 צאז מעד טגָאז רעצעמע וא ,טלייצרעד סָאװ (ו)

 זטשנא ,"רעכיז ניימ נוא ,) 88 עזארפ רעד נופ ,רעגייטשא ,עמעכס רעד טול
 ?(סעמעכס ייוצ; עקירעּביא יד עייגענעּב זיא עּבלעזסָאד ;8 ניא "קידנעג
 . יא נוא ,101915) 24-טלײצעגנָא "עקשיפ, ניא כיא ּבָאה נלאפנגעק
 יזא 100 נופ זא ,.ה .ד .ּפיציטראפ נטי) מעד נָא (8|1217) 21 טרג
 ונעג - ,86 ניא 1123 נופ נוא ;16 ניא ּפיציטראפ נט-1 מעד עלעדנעמ טצינ
 טאטיצ מעד אב ּפיציטראפ נט-1 מעד .לאלק א ,מעטסיס א ַאד נעזוצנַײא
 ָאד כיא ּבָאה טלייצעג ."עלעשטנעמ ניילק, ,"עשטאילק, ניא טּפָא כיוא נעמ

  גיא :אוא צרָאּפָארּפ יד (טאטיצ מאַּב) ָאד זיא רעּבַײרש ערעדנא אּב

 ליב , סעצערעּפ ניא ,ּפיציטראפ נט-1 מעד כרוד .געגנודניפראפ 2 2 ויולּב נוא

 א געלטימ גוּנעג ייז נּבָאה גָאלאיד מעד ראפ א ,סעּפע "טכאמ, ,"טגָאז ,
 ,טגָאז'ס סָאװ רעװ ,נסיװ לָאז עמ ,ט דילג מעד נָא נעמוקוצ

 יו ,זא יא 75 4 וו ,זא ,א 89 03 ג,ו יא א 20 213

 : גיא םיציטראפ רעט-1 רעד ביז טפערט סעראילגומש , יקסוואשראוו רעזיוא גיא (6



 -נעמ אב גפערט נעמ נעק ּפיציטראּפ נט-| נטימ :נַײז טגָאועג ָאד כָאנ לָאז
 עז, ,"קידנרעה, :רעגייטשא ;סנטסניימוצ) עוויטקא :רעטרעװטַײצ מינימ עלא נעלעד

 -נעייטשפוא , ,"קידנציז , ,"קידנעמוק,) עקידנעייטש ,(.וװ .זא .א "קידנעוט , ,"קידנע - -
 ,(.וװ .זא .א "כיז קידנגָאלשנַא "כיז קידנקור,) רעטרעוװטַײצ-כיז (.וװ .זא .א "קיד -

 ,(.וו .זא .א "קידנּבָאה עַאנאה , ,"קידנבעג כאמ א, ,"קידנּבעג טַײט א,) עשיטסארפירעּפ =
 "קידנּבָאה , נוא "קידנעַײז , ,"קידנרעוװ, נייק נפָארטעג טינ מיא אּב רעּבָא ּבָאה כיא -

 .(רעטרעװטַײצּפליה נופ עילָאר רעד ניא טינ) טַײטאּב נקידנעטשּבלעז א טימ
 -נעמ אֹּב כיז נעמעג ּפיציטראפ גטי1 נטימ טײקנדָאלעגרעּביא רעד נופ רעשפע

 רָאג רעדָא דמערפ סיוא זדנוא ייז נעעז טציא סָאװ ,נלאפ נּפיט עקינייא געלעד |
 ; שלאפי

 נײא םא ניטש וצ ..מיא קידנוע װ סעמינ ;נגָאװ מענעי ניא טרָאד לררעפ סָאד (8 (8

 ,(65 .ז ,עּבלעזסָאד ,56 וו ,װ ?עקשיפ;)) ...וועשאיעמ כיז זיא .,.טרָא = }

 -נעל ּבמ ָא ב וטלָאק א נוא לסיפ קידנעקניה א טימ ...טנוהפרָאד רעטראדעגסיוא רעטלא נא (19 (
 }  ,וװ ,עקשיפ) קע נפא מיא כיז קיד 56(.

 }  :רעגייטשא ,ּפיציטראפ נט-1 נטימ "סאשעּב, נופ גנודניּבראפ יד (ג
 מיא קידנצאוק סאשעּב עי א נופ יו צרטמש רעקגמשעג א ...נעוװעג זיא רעשפע (20

 ,(96 וו ,"עקשיפ ,) ּבַײל גַײמ פא לָאמא -
 -ַאטנָא כימ סאשע ּב גוא ֿבטסָאמעגנָא רימ רענידרעמאק רעד סטָאה סעמרָאפ כָאנ נוא כָאנ 1

 יוװ .זא .א (177 ,וװ ,װ װ ,"עשטאילק) ...נגיוצעג ,טּפוצעג כימ רע טָאה ..קידנע

 טצינ עלעדנעמ .גנודניּבראפ עקידנעטש נייק טינ זיא'ס :גגָאז רעּבָא פראד עמ
 ,"עשטאילק,) "נענעל סאשעּב, :וויטיניפניא טימ "סאשעּב, מעד לאמרָאנ כיוא

 -עג ויא רע טאשעּב, :צאז נלאמרָאנ א ניא רעדָא ,.װ .זא .א (6 וװ ,װ
 (41 וה כױא עז ;װ ,15 ,! 'סעָאסאמ,) "רעלדָא נַײז פא קידנטַײר נגיולפ
 .װ .זא .א =

 טימ נצאז ייװצ ּפיציטראפ נטיו נכרוד לָאמ עקינייא טדניּבראפ עלעדנעמ (ד
 קילָארסי) נוז מעד טגָאז רעטֹומ יד ,רעגײטשא ,נטקעיּבוס ענעדישדא
 : (םענעגושעמ מע
 -סיווא טסיּב (טקעיּבוס ניא) וד סאשעּב .ה .ד) פיוה מעד פא קידנעײגסיורוא (2 א

 ףעסייווצ) נ ָא ה ועקסנאגלאג רעכיוה רעזדנוא נעמוקעגנגעקנא ריד זיא (.ש .נ} פה נפא געגנאגעג

 ,(46 וװ ,װ ו ,"עשטאילקע) (טקעיבוװ
 .(וװ ,85 ! "סעָאסאמ.) טילּב רע ,צעכרעמ מענופ קידנע מוק ,קיטַײרּפ גדִיי א נָא טקוק (3

 רע סאשעּב ,גדיי א ("ריא , :טקעיּבוס) נָא טקוק :טימרעד טניימ עלעדנעמ
 ריא סאשעּב :רעּבָא נעמ נעק נעניימ ...טמוק (טקעיּבוס רעטייווצ --,דיי רעי
 גיא ,"עשטאילק, רעד ניא (נלאפ עטלייצעג ניא) נעמ טפערט עּבלעזסָאד .טמו

 ,כיוא "עלעשטנעמ מענַײל
 ;נלאפ עפורג עניילק א כָאנ נרעװ טנָאמרעד טַײהנגעלעג רעד אב ניוש לָאז
 ,וויטיניפניא מעד טָאטשנָא ּפיציטראּפ נט-1 מענופ עמרָאפ יד טינ טצינ עלעדנעמ

 : רעגייט
 נרעה יוזא לָאז ככיא ,קידנעַײרש טרע הע ג נײלא (.ש .נ ;'מילוגליג יד) ּבָאה כיא (4

 .(44 גוװ ;װ  ,"עשטאילק) כעִישָאמ לעש רעפווװ

 נעעזעג ניילא נּבָאה ײז זא ,קידנלײצועד טרע הע ג כיא ּבָאה נשטנעמ עטלא נופ (25 -
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 ,(105 ו .ּב ,"ריראי מענופ,) רעּביוא טא

 : ;גלאפ עניוזא ניא טּבַײרש א"ש
 ק רע זא ,נןליצרעד טהע הע ג רעדניק ענַײז נּבָאה סקיװעװ מעכָאנ פא כיוא (6

 י עשיליּפ סָאד, ניא ('נלײצרעד טרעהעג,) גיקצעניל אב עּבלעזסָאד
 .אוא גיא נפָארטעג כיא ּבָאה עפוג נעלעדנעמ אּב .(19 .ז ,1815 גרעּבמעל)
 ' ,(66 וו "עלעשטנעמ נײלק,) "נלײצרעד טרעהעגע

 .געײגסיווא נעעועג,) נקיד .מ .א אֹּב נפָארטעג כיא ּבָאה עמרָאפ-ּפיציטראּפ יד
 .ביוא ,(441 ,15 ,6 6 ,"עודנירּב לאכימ , ניא 100 טנגעגאּב, 2 יה

 לכיב טינ טצינ עלעדנעמ :קילעּפוצ טינ זיא סָאד .(.וװ .זא .א "קידנעניימ טינ)
 לעדנעמ טוט עשזיסָאװ .ּפיציטראּפ נט-1 נימ גקיזַאדמעד (נעמאנסיוא ענעטלעז צוכ)
 לא אב ןיא פיציטראפ רעט-1 רעד זא ,נסייװ רימ סייעב ,נלאפ ענוװא ניא
 ה עלעדנעמ ? נטרצ-גנודניבראפ עטנאקאּב עלא נופ גנודניּבראפ טרא עטסטּבילאב יד
 טא װיטיניפניא מעד :גנודניּבואפ טרא עַײנ א נפאשאּב
 : .רעירפ "וצ טינ; טימ טרָאװטַײצ

 לדנעמ .ירפ רָאג גוש נצינ וצ נביוהעגנָא עלעדנעמ טָאה עמרָאפ עקיזָאדיד
 !עשטנעמ גיילק , נופ עבאגסיוא רעטשרע רעד ניא ,רעגײטשא ,טּבַײרש
 : ; (1865 ,סעדא)

 טינ עליפא ,נייגקעוא גוא כיז נעלקנעװק ,ל?טיווק סָאד נענעײלרעּביא טגעלפ רעטירד א 7

 .(55 וװ ,25 וו "עלעשטנעמ ניילק,) טרָאװ א וימ נג אז

 קשימ- גיא נוא ,רעמ נוא רעמ עמרַאפ עקיזַאדיד עלעדנעמ טצינ רעטַײװ סָאװ
 : רעגייטשא ,גלאפ עניוזא 21 טליײצעגנַא כיא ּבָאה !

 וו ,-עקשיפ.) נגלָאפ וצ געמעװ גסיװ וצ טינ ,עגושעמ נרעװ סיפ עקידסעפטושעּב יד (8

 : ,(174 ,153 ,135 ,132 .ז ,וװ װ ?נטיוו וצ טינע :עּבלעזסָאד 0
 א טימ נכאמ וצ טשינ ,עיצעמ ערעשָאק יד טּפאכעג ,מענ א נוטעג מיא נּבָאה רימ (9

 .40 וו ,װ ,"עקשיפ,) סערָאּבטאה ליפ נײק
 עגניפשניװ,) טרָא מםענפ כיז נויר וצ טינ .נענאטשעג !ויא רעּבָא מָאוװא 'ר (0

 .(83 וװ .ַּב

 } וא .װ .זא .ַא "עשטאילק, ,"לרעגניפשניו,, גיא נעמ טפערט עבלעזסָאד
 וֲאפ ניא סָאװ ,עּבלעזסָאד נעװעג נסיוא עלעדנעמ זיא עמרָאּפ רעקיזָאדרעד
 .עכעלטע עטלייצעג יד נופ נעז געמ נעק סָאד--,ּפיציטראּפ נט-1 מעד טימ צאז
 | ;עמרָאפ רעוויטאגענ א ניא ּפיציטראפ נטד1 מעד כָאד טצינ רע גנעוו

 1 ועטשרע רעד ביא 131 וו עשטאילק) גרעפטנע וצ סָאװ קידנסיװ טיִג ,גייוװש כיא (1

 אי .(ןלעטש עקירעהעג יד טלעפ עיצקאד

 1 ידג ריר טינ ,שיהיק פא סעּפע ,יירשעג נַײמ קידנועהרעד ,רעטלא טכאמ--? א--אה (2

 ,(20 ווו ,װ "עקשיפ) טרָא נוּפ



 "נעמ ויּב רעּבַײרׂש עשידִיי אב ? עמרָאפ עקיזָאדיד נעלעדנעמ וצ טמוק נענאוונוֿפ-
 נעמיוּברעדעצ .לא אֹּב גּפָארטעג סָאד ּבָאה כיא .נענופעג טינ סָאד כיא ּבָאה נעלעד
 : לקיטרא שיטסיצילבוּפ א ניא

 ,עליהעק יד נטלאהסיוא מוצ עסקאט רעד נופ סיורא טיצ עדניימעג יד לפיוו ,נגָאז רעכיז געק עמ (3

 -כאה עטפיױקעג-רעַײט יד סָאװ ,נסעומש וצ טיג ..ליפ יוזא לָאמ 3 עמווג ילְּב מעליוא מעד טסָאק

 ראפ 4 .נ ,"ושבמ לוקע ,"עלַײװ א פא טסאג א, ז"רא) רעסאוו גיא צלאז יװ קעװא כיוא נעײג סעסָאנ = }

 .(1869 רָאי סָאד = -

 רעירפ טצינעג גנודניבראפ טרא יד טָאה עלעדנעמ זא ,נעעזעג ניוש גּבָאה רימ
 -סומ א ראפ נעמענ כיז לָאז עלעדנעמ זא ,נלעטשוצרָאפ רעווש כיז זיא ,מעדצוכ .(1866) = }

 נּבָאה טינ לָאז רע געװ ,(לאלכיב שירעמשטַײד לסיב שּפיה א) נעמיוּברעדעצ רעט } 
 פא רעפטנע נא נעניפעג נעמ נעק רעשפע .נטנורג ערעפיט נייק עמרַאפ אזא ראפ
 :נעלעדנעמ אּב (לָאמ 1) נפָארטעג ּבָאה כיא סָאװ ,עמרָאפ אזא ניא עגארפ רעד

 עקידרעירפ יד ,ענעי רָאנ גענַײז ,נגײלוצנַײרא טלעג נָא ,ימ נָא סעסָאנראפ (4

 .(165 וװ .װ ?עקשיפ,)

 גיא טנאקאּב זיא ,וויטיניפניא מעד טימ ײ"וצ ,, טימ (סגמס) "נָא, עמרָאפ עקיזָאדיד
 טלעטשעגנַײרא ,עמרָאֿפ עקיזָאדיד טעּבראעגרעּביא טינ עלעדנעמ טָאה יצ .שטַײד
 ('?ינָא, טָאטשנא "טינ;ה

 ,עזארפ פָאס גנודניּבראפ עקיזָאדיד עלעדנעמ טיג גלאפ לייט גטסערג מעניא
 :רעגייטשא ,טימ רעד ניא יז נעמ טפערט רענעטלעז -
 בופ ,זייא רע רעװ נסיװ וצ טכער טשינ ,נשטנעמ א טימ שינעגעגאּב נטשרע מאּב (5 ;

 ,"לרעגניפשניוו,) כעּבעג למעסָאי עטנלע סָאד טנעה ענַײז גיא רעּביא מיא ּביג גוא כיא מענ ,זיא רע נעּנאוו

 : .(15 עו .ב עו -

 :ּבױהנָא ניא נטלעז רָאג נוא } 
 ףעוו ,נעז וצ ...נַײא עזר כיז טגייּב רעפטנע פא גטראו נּבָאה וצ טשינ טַײצ גיק (6

 .(76 וו .ּב ,װ ,"?רעגניפשניֹוומ) זיא

 סָאד נעק עמ סָאװ ,סניוא נעלעדנעמ אֹּב טקרעמאּב כיא ּבָאה לָאמ רָאּפ א }

 נװיטיזָאּפ א ניא ,('טינ, גָא) גנודניּבראפ עקיזָאדיד נריפוצנַײא ווּורפ א ראפ נטלאה
 ; כיוא צאז | 

 ,כעלעמאּפ רעייז קידנעַײק ,לפעל מעד עלַײװ א פא טגיילעגרעדינא ,טכארטאפ כיז טָאה לדִיי סָאד (37 =
 סעּפע וגיא טוט סע זא ,טנעקועד ..יטָאה עמ גוא ,גּפיל יד טימ נכאמ וצ מםאק בעק

 .(78 ,װ .ּב ,װ ,שלרגניּפשניוו,) עָאנאה קראטש

 * ."נפיל יד טימ קידנכאמ מאק מאק, :נגָאז טנעקעג ָאד טלָאװ עמ
 טדניּבראפ עלעדנעמ נעװ ,נלאפ ,(ד טקנוּפ ,163 .ז) רעִירפ געעזעג ניוש נּבָאה רימ

 רימ נעעז עבלעזסַאד .גטקעיבוס ענעדישראפ טימ נצאז ייווצ ּפיציטראּפ נט-1 נכרוד

 : רעִיייטשא ; כיוא ָאד
 -עגניהא זיא גײּבעג גַײז ּוװ גסיװ וצ טשינ ,טלגָאװראפ צעגרע זיא לבימ (8 װ

 ,(130--129 ,וװ *עלעשטנעמ נײלק) בעמוק

 : צאז אזא ניא ,רעגייטשא ,טנאקאּב טציא זדנוא זיא סניוזא (? =

 5 טינ ניוש טייקשידַיי גופ --כָאנ גוא ,כָאנ נוא נּבשעכ גוא ּנכאופש :נכאז כאסא געק רע
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 - שינ טָאה לכימ זא ,נסייה סָאד סראד 28 עזארפ רעזדנוא נופ רעטסומ מעד טיול
 ניימ עלעדנעמ זא ,כיז טייטשראפ .נעמוקעגניהא יא נייּבעג נגייא נַײז ּוװ ,טסּוװעג
 | יו .זא .א טסּוװעג טשינ טָאה (לכימ טינ ,ערעדנא) עמ ןָאד

 -מעלָאש אֹּב גנודניּבראפ "וצ טשינ, טימ יד נפָאוטעג כיא ּבָאה לָאמ רָאּפ א
 : נעמעכיילא

 / סָאװ ,גסיװ וצ טשינ ,טעלּפרעגיה גיא ניטש נּבילּבעג זיא שעפענ רעטנּפָאװעגנָא רעד (2

 ,(13 .ז ,"עקוועלירסאק-ַײנ-טלא ,) יז טימ נעמ טוט

 א ;(34 ן6 רעירפ עז) "וצ נָא, :עמרָאפ יד כיוא
 / -וצסיוא טרָאװ א נָא ,ערעדנא סָאד נגעקא סנייא נענאטשעג יא ײז נענַײז טונימ א (0

 8 ,רוטלוק- גאלראפ װ .ט ,"גרעטש ערנעזדנָאלּב, א"ש) רעװיײא נא טימ נריר ּוצ טשינ נוא ,נדע ר

 ' .(293 ,ז ,1927 ,וועִיִק, עגיל

 טצינ נלאפ עניװא ניא .סקאטניס ס'א'ש וצ טינ סָאד טרעהעג רעֹּבָא לאלכיּב
 ,("טָאװראפ ,טסּוװעג טינ ניילא טָאה רע,) גנודניּבראפ-ינוא , יד רע

 : :רעּבײרש ערעדנא אּב "וצ נָא;
 גגָאז וצ ט ג וו ָא - טוגא נָא גוא רעטַײװ טירט א טכאמעג טָאה גוא טקראטשעג ביז רע טָאה (41

 4 .(1912 ,עשראוו ,"סערגָארּפ , ,"נטלעוו נוא נשטנעמ , װ נעזייר ,א) טלמאטשעגסיורא רע טָאה
 - ..-פיוא נָא ,גקעד וצ סעקערטש גונעג גנּויוּב-וװָאס וצ געװ גַײז סא סָאה רעּביירש - -טעלָארּפ רעד (2

 4 ,0 ,259 6 ,?טייהיירפ-נגרָאמ, גיא ,רידאנ ,מ) ג ע וו נגײלוצ

 אי גָאילָאּפאנ; ,כאזײמ .) גדע ר וצ טרָא װא נ ָא טקֹוקעגנָא כיז נּבָאה נעמאד יײווצ יד (6

 א .(21 .ז ,1908 ,ענליוו ,"רעטשרע

 0 .אב לכיּב נבלעז ניא מערָאװ ,לאווק נקידעשָאכ א נופ רעּבָא סָאד זיא גכאזיימ אֹּב
 5 : נפָארטעג כיוא כיא ּבָאה מיא

 .(26 ,טרָאד) נשטנעמ א אּב נגערפ וצ ענה ַא ()טנָאקיע זיוה סָאד טָאה נָאילָאפאנ (4

 .נעלעדנעמ אּב נעגנודניבראפ נטרא ערעדנא עקינייא נגעוו רעטרעוו רָאּפ א
 / ללָאמא טצינ עלעדנעמ זא ,(158 .ז) עלעּבאט רעד ניא נעעזעג ניוש נּבָאה רימ

 :רעגייטשא ,נט-1 מעד טָאטשנָא ּפיציטראּפ נט-2 מעד

 גוא גגיוא ענרעזעלג רָאּפ א סא רע טלעטש ,..טעּברא רעד נופ כיז טקיטראטעגּפָא (5

 5 ,(62 וװ ,װ ,"עקשיפ,) מעליוא נפא טקוק

 / עלעדנעמ וא --,רעירפ נעעזעג ניוש סָאד נּבָאה רימ יװ יוזא --,כיוא כיז טפערט ָאד
 / .יטשא) נטקעיבוס ענעדישראפ טימ נצאז ייווצ ּפיציטראפ נט-2 מעד כרוד טדניבראפ
 / עקיָאדיד רעּבָא .(.װ .זא .א "כיז טקיטראפעגּפָא, :80 וװ ,װ ,ו "עשטאילק, ,רעג
 / -ראפ טיירב נוא געמונעגפוא .נטלעז לאלכיּב נעלעדנעמ אּב כיז טפערט גנודניּבראפ
 / גיא סָאד נעעז רימ יװ ,מעכײלא-מעלָאש טָאה גנודניבראפ עקיזָאדיד טדנעוו
 / גנא-"נוא, יד כיוא יװ) ּפיציטראּפ רעט-2 רעד זא ,כיוא נסייוו רימ .עלעּבאט רעד
 / האפ נט-1 מענופ נרעװ וצ רעטָאּפ לטימ א נ'א'ש אֹּב נעװעג זיא ,(גנודניּבראפ-"זא;

 א 1 4

  טלעטשעג לייט גסיורג א ניא נוא עּבאגסיוא רעטשרע רעד גופ ּפיציטראּפ נט-1 מעד
 .נעמענ טנעקעג עמרָאפ עקיזָאדיד טָאה א"ש .(*פיציטראפ נט-2 מעד --מיא טָאטשנָא

  -מעטס? ס'א'ש גוט נטנאיראו יד בניא געגנורעדנע-מרָאפ גוא-טרָאװ) :רעדנעלססיוא .נ עז (8
 | ,4--1 גטלאּפש .2 .נ 1921 ,"כארפש רעשירוי, רעד גיא "וינעּפ
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 ֿגנודניּבראפ-"זא , רעד נופ גנוצריקראפ א טעשָאּפ סָאד זיא ָאד ;כיורבעגסקלָאפ מ
 זיא'ס רעֹּבִא ;('טקיטראפעגּפָא כיז ּבָאה כיא זא, :טָאטשנָא ,"כיז טקיטראפעגּפָא)
 ,רנורנעװנָא ריא טרעטיירּבראפ ,טיוּבעגסיױוא עמרָאפ עקיזָאדיד טָאה א"ש זא ,טקאפ א
 ,טעטירָאטא ריא טפאשראפ -
 פיציטראפ נט-1 מעד נטללבראפ ,נלאפ עלא ניא ,קידגעטש :נגָאז רעֹּבָא זומ עמ }

 נא ראפ נטסָאמעגנָא זיא פיציטראפ רעט-2 רעד :דנאטשמיא טינ רעט-2 רעד זיא -
 -יטראּפ רעטי1 רעד ;ךנאטשוצ רעדָא צכעוט גענוטענּפָא נא ראפ ,קילָאמנײאי
 נעמ נעק לאלק מעד .דנאטשוצ רעדָא גכעוט קידנרעיוד א ראפ טסאפ ּפיצ -

 :סמעכיײלא-מעלַאש עזארפ אזא נופ געזסיורא

 מיא ֹוצ נָא כימ כיא פור ,מיאכעל כעלסיּב וצ גע מונע ג נוא סעמעראו מאנ קידנציז (46
 .(20 .ז ,1925 ,"אקליּפסָאהינק, גאלראפ ,"טרָאװ א ראפ טרָאװ א, א"ש)

 ,טַײצ עצנאג יד ציז "כיא , ןדנאטשוצ רעקידנרעיוד א לאפ רעזדנוא ניא זיא "נציז,
 רעירפ--ןכאז ענענוטעגּפָא נא ויא --"נעמונעג , ;כיוא--"נָא כימ פור כיא סאשעב, רע

 מעניא .נָא כז נעמ טפור טשרע כָאנרעד ,'כעלסיב וצ נעמונעג, נעמ טָאה -
 .א"ש אֹּב פיציטראּפ נט-2 מעד נלעטש נופ ניז רעד סָאד זיא נלאפ לייט גנטסערג -
 ,רעטרעװטַײצ ּפיציטראּפ גט-2 טימ א"ש טצינ (1 סָאװ ,נופרעד נעז וצ ניוש זיא סָאד -
 נט-2 נטימ צאוַײב מעד רע טלעטש (2 ,צכעוט קילָאמנײא נא גנוַײװ סָאװ -

 עשיּפיט א .צאזטּפוה מעד ראפ ,רעִירפ נלאפ לַײט נטסערג מעניא ּפיציטראּפ -
 : עזארפ }

 מענופ , א"ש) גוטעג בערפ א טינ רעמ סקיוװע מעכָאנ מיא טָאה תועסַײמ יד טרע הע גגסיוא (41 א

 ,(80 ו .ּב ?דלראל - 5

 גערפ א מיא רע טָאה כָאנרעד ,עסַײמ יד טרעהעגסיוא רע טָאה רעירפ .ה .ד - 
 ,"כיז נבילקראפ, :דנאנאכרוד נעמ טפערט "דיראי מענופ , דנאּב נטד1 מעניא .נוטעג
 "טרעהרעד, ,"נרָאפעגוצ , ,"טװעטנַאיעגּפָא ,"נעעזרעד , ,"נרָאװעג נּבירטעגסיורא, -

 ;ּפיציטראּפ :טד1 נטימ ,נגעקנא ."טרעהעג , .,."נעעזעג, ,"טװעטנָאיעג,:טינ ,.װ .זא .א
 -גרעיוד א .ה ,ד .װ .זא .א "קידנעמוק , ,"קידנעייטש ,"קידנליײצ, ,"קידנּבָארג,
 -עטלעז) גפערט םיא אב נעק עמ .טינ א"ש זיא נטלאהעגסיוא רעּבָא .צכעוט קיד
 (דנאטשוצ רעדָא) צכעוט קידנרעיוד א נופ טרָאװטַײצ א ּפיציטראּפ נט-2 נטימ (רעג
 ּו :רעגייטשא ;כיוא

 ..ערװעכ נּבָאה ,טֹוג קידעיאכעמײז ביא כיז טליפ עג הא כעלעװיטש עַײנ יד גוטעגנָא (8
 .(125 ,ו .ּב ,"דיראי מענופ, ,א"

 "עגנָא, נגעק סנאנָאטיד א ויא ,דנאטשוצ רעקידנרעיוד א .ה .ד ,"כיז טליפעג,

 ,כאז ענענוטעגּפָא לָאמנייא נא--; "נוט
 ֿגשיו נטימ רעּבָא טבַײרש רע ;ּפיציטראּפ נט-2 מעד קינײװ רַאג טצינ עלעדנעמ

 ,"קידנרעהרעד, ,"קידנעעזרעד, :כױא נצכעוט ענענוטעגּפָא לָאמניא פיציטרא

 סיוכרוד טלָאװ א"ׂש ּוװ טרָאד .ה .ד ,.װ .זא .א "קידנפעפוא, ,"קידנעמוקנַײרא

 ,(.וװ ,זא .א "נעעזרעד,) ּפיציטראּפ נט-2 נטימ נבירש
 יװ ,נבעגעג ("טרעהעגסיוא,) פיציטראפ :0-2 מעד ניא זיא 4/ עזארפ רעד ניא -

 -ַאנָארכ רעד נבעגעג כיוא זיא'ס ,נצאז 2 נשיווצ גנודניבראפ א זיולּב טינ ,טגָאזע
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 רעד ניא רימ נעעז עּבלעוסָאד .('טרעהעגסיוא,) צאזַײּב ניא נטייוצ מעד כָאנ
  געק 45 עוארפ יד .כױא שרעדנא נעגנאלרעד נעמ נעק קעוװצ נבלעזמעד .45 עזארפ
 : ;יוזא ,רעגייטשא ,נּבַײרש נעמ

 ; כעמונעג כימ כיא ּבָאה ,נטפעשעג ענַײמ טימ טקיטראפעגּפָא כימ ּבָאה כיא זא מעדכקאנ (9

 / .("נרָאװעג קיטראפ גיב כיא זא מעדכָאנ; :ו גיא ;5 הװ ,װ ,ו "עשטאילק ,) "עשטאילק, רעד ֹוצ קאמשעג

 / עקינײא ניא סא עלעדנעמ טמוק "זא מעדכָאנ; גנודניבראפ רעד טימ
 / -יטראפ רעקיזָאדרעד לַײװ ,ּפיציטראפ נט-1 מעד נצינ טינ ליװ רע ּוװ טרָאד ,נלאפ
 / גוא צאוטּפיה ניא נצכעוט 2 יד נשיווצ רעדייס נשינָאלָאנָארכ מעד טינ טוַײװ ּפיצ
 / ּגטיו מעד כױא עלעדנעמ ָאד טלעטש לָאמטּפָא ;קידנעטש טינ רעּבָא .צאוַלּב ניא
 / בלעזמעד נוא מענייא טּבַײרש עלעדנעמ יוזא יװ ,רימ נּבָאה נעמיס א ,פיציטראפ
 :עיצקאדער רעט-1 רעד ניא ."עשטאילק, רעד נופ סעיצקאדער 2 ניא צאז

 מע דכ ָאג ,עקסיײצילָאּפ יד טרעפטנעעג גּבָאה ? עשטאילק עווישראפ יד :גָאלש רימ סָאװראפ 0

 ןטסאשט ניא יז נריפ רימ ,סיפ יד זיּב ּפָאק נופ טקוקעגנָא כימ נּבָאה ײז זא

 ,(39 , ,"עשטאילק,)

 : עיצקאדער רעט-2 רעד ניא עּבלעזסָאד
 .סיפ יד זיּב פָאק נופ כימ קידנקוקגָא ,עקסיײצילָאּפ יד טרעפטנעעג נּבָאה ,0

 .(לאלכיּב טרעדנעעג עלעטש עקיזָאריד זיא וװ גיא 144 ,װ "עשטאילק.)

 | ,טקרעמאּב טינ נעלעדנעמ אּב ַאד כיא ּבָאה פיצנירּפ נטסעפ נייק
 / "בוס א טימ "נכָאנ;--.װ .זא .א "זא מעדכָאנ, טָאטשנָא עלעדנעמ טלעטש לָאמא

 6 : וויטיניטניא נטריוויטנאטס
 = ,"עקשיפ,) רעקראטש סעּפע נֹרָאװעג כיא ניּב רימ נופ עלעצנער סָאד נּפוטשקעװא נכָאנ 1

 א .(20 וו וו

 / 15 עּפורג 158 .ז רעירפ עז) צאוטפיוה נטימ פיונוצ ָאד כיז טסיג צאזַײּב רעד
 / יא סָאװ ,עמרָאפ עקיזָאדיד .('כיז נענָאמרעד מאּב, ;012 עזאופ רעד שינַאלאנא
 / "וצ .נטלעז נעלעדנעמ אֹּב כיז טפערט ,כארּפשטפירש רעזדנוא ניא רעלוּפַאּפ טציא
 א :"יװ מע דניא; רעדָא ,"זא מעדניא, ;גנודניבראפ יד--טצעל

 /  געקנאד וצ טינ גטלאהנַײא טינ כיז רימ נענָאק ,עידיומ סָאד כַײא נענַײז רימ זא מעדניא (2

 0 .(102 וװ װ ,ו ?עשטאילק,) ...כַײא

 / "עג טלָאװ כיא נוא ,((תוסמ שו1..) גנודניבראפ טרא עשישטַײד א זיא סָאד
 / גימ א ;נגעװ טירָאלָאק נופ נּבָאה טפראדאב ָאד סָאד טָאה עלעדנעמ זא ,טגָאז
 / העצ הרבח, רעד נופ ווירב פָאס מוצ כיז טניפעג עלעטש יד :ליטס רענעּבױהעג
 העשירעליײצרעד א ניא גנודניבראפ אזא כָאנ נענופעג רעּבָא כיא ּבָאה ,"םייח ילעּב
 0 :לעטש

 / גופ טכאלעג ,נשטנעמ יד רעּביא טרערעג טעּפשעג א טימ טָאה רע יװ מעדניא גוא 3 :
 /  י(ש .נ;נענופעג טינ עלעטש יד כיא ּבָאה וװ גיא ,98 ,| "עשטצילק,) ...גגיולפעג רע זיא .,,רעשיוי רעייז

 / "עלטע עטליצעג נעלעדנעמ אּב גנודגיּבראפ טרא עקיזָאדיד כיז טפערט לקאכאט
  טלעטשעגּפָא כז נוא געװ מעַײנ א טכוזעג עלעדנעמ ָאד טָאה רעשפע .לָאמ עכ
 4 ,ּביױהנָא ניא רָאג

 ;יװא סָאד טסייה צרוק

4 

 : ו
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 א טימ .,טקעיּבוס 1 טימ נצא טרַא ע
 ב זיא 6 : 4 יב 159 .ז רעירפ עז) יז נשיווצ נר בראפה כ- רעשיגָאל

 | ;שיסור רעד) נעגנוקריו ערעדנא רעּביא -- זא ,רעָּא כעלגעמ ;כארּפש רעשיטס
 | ,(ליטס רעשיטסיצילּבופ

 . טָאטשנָא .עמרָאפ רעוויטאנענ גייק ניא פיציטראפ נטד1 מעד טינ טצינ עלעדנעמ 2
  טרא עקיזָאדיד .('נסיו וצ טינ,) "וצ טינ, טימ וויטיניפניא מעד רע טצינ !
 יא טינ ,רוטארעטיל רענייש רעד ניא טינ ,טצעזעגכרוד טינ כיז טָאה גנודניּב

 : .קיטסיצילּבוּפ רַג
 - עקיזָאדיד געַײנאּב גנעוו נוט וצ טכארט א ,כָאנ גנוניימ גַײמ כָאנ ,רעּבָא טניול'ס
 .עזארפ ּפָאס טּפױהרעד ,עמ
 ,1927 רעּבאקעד ,וועָיק = |



 טלאהניא

 טַײז
 יי אי י.י. "א בי. שי. עי א שש שי. 6 . = * יי = בעבור

 וע יע שאו עי. 0 טי. 2 = 26 + + טו + = י +:* +* .יטראטריפ

 (34--9) "נופ,

 10 / 6 הק שיער רע עי עי שא יא יט יש 1

 0 יי א וע יש שש... 264 '. . "גופ. נָא נעמוקסיוא גנעק עמ וו

 יט שש. . . , ..+ . נצינ טינ םיא םראד עמ ;שלאפ זיא ."נופ; וו

 וי יי } 2 . . 2... 4 + ... "נופ, מעד טיצ עיצקורטסנָאקצאז עטכעלש אש

 כארפש ענעריפאפ יד

 (92--31 .ן) עיצקווטסנָאקצאז עוויסאּפ יד

 יי יע 22. .(ש . 2 יש ג . ....עיצקווטסנָאק עוויסאּפ עלופ יד ||

 5 59 . . . . . . . . .עיצקווטסנָאק (עכעלנעזרעּפמוא) עוויסאּפ-ּבלאה יד וו

 3 :עיצקווטסנָאק עװיסאּפ עטלעטשראפ יד

 : 68 - . . . . . . . .עיצקווטסנָאק עוויסאּפ עשיוויטנאטסּבוס יד (1

 15 . , . - . י . .עיצקורטסנָאק עוויסאפ עשיוויטקעידא יד (2

 : | רענייש רעד ניא ,כאוּפשקלַאפ רעד גיא עיצקורטסנָאק עוויסאּפ יד וצ

 , יי א וע שב . שב 1 2 3... הוטארעשול

 : 5 . - . . רעטרעװטַײצ נוא רעטרעװכאז עלאברעוו
 : (152--124) צאוַײּב רעשלאפ רעד

 | יי יי ר עט 2743: ."רעכלעוו. טימ צאזייצ..רעד |

 : 127 וי יי רעש א 2 א שבע... שי יבתע טימ .צאנַײב רעד;

 : רעד ניא ,רוטארעטיל רענייש רעד ניא צאזייּב נשלאפ מער נטימעגסיוא ווו

 = 146 יי גע יי עט אש שם טא: יו 2 = בארּפש רעטרערעג

 ְ 55 . .(שטיװַאמארּבא .ש) נעלעדנעמ אּב נעגנודניּבראפ-נצאז עקינייא גגעוו
 (סקאטניס סעלעדנעמ לטעלּב א)
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 */ אסמתו 0388236מז8ה
 טטעמהשס28 6 = 2= 2 א יי א 2 א 4 וי עב 06 ינאי

 תקחאאסממחא ,,ה98* (9--94) ו :
 1 תוסתמוה םנאאזח ,על* 22 שמו שה שש ר. יע עו יי

 ת תוס:אמג טץעװאהצשא ,שצ86 =. 2.6 שא יא שב שי בי עט א

 ןוא םס טנהת ץנאהמכזח .םעט* 2 2. שש עט 8 קוש עא א

 1 צ+ טסתסחץמ2תמנת עסטסזמצצו1 םעהתאג6ס ,6*098 . 6 + + =. =+

 חתהגחסק0ת8 82 =

 1120ע048 סםסזמקץעאנעא (87--99)
 1 110882 תהסעמהה אסטסעקצאאוג 2 6 6 += = 5 + + + +

 1 גמ1מ- 4 (00800606088) 0 ץעאנ( 66 6 . += + |

 זת טגאהסצעסמההג תגסעמהג אס8ס?ץצ8818) :

 1) ןאסטהעאסמה 280288 080שקצ8 2 2 2 4 4 + }

 2) זוקעטאזסנטעאסת8 זח8סעמ88 עטס סי עגנ1 א

 ײנ ןוגסעמטה אסטס?קצאתונ צ} 00עצותמוה 8024 } אקגסאסצצ = -

 חעסמאז 0161 5 5 5 5 2 . . . . . . . . * . 5

 106071881 וחסטהחמח 1 21604084 - - + + +
 1ס6סחקפממס םֹוחמהזהס 4 (124--159)

 1 זוהץהתמס ץסצסהמה 3 ,80נאסע* (אסזקעה) - . + + +

 ןז תוחמהתטס ץסצסטמה 8 ,םָצ* (460) 2 2 8 2 * + 2 + 

 ןוז ץהעאהטטה חֹוהקהתמסזס ץסױסטהא } 06עצ12818 124021,

 7 טץהסגסאצ םע0220402240 6 6 8 2 6 1 6 6 + + +

 1סתח0 קס סםסהעטסמטא ןכסיצסגמ 11602616 (1 20 א
 + 4 (ססץוטא8 210826206801 סעט'האסת).



 { א 4 2 {ד
88. 

 8 סוג 206 יה אש א. א שש = 4 א ששה שי = 2. 6

 הי יע ר שי א א א א א יי טעטש ביטע

 יי טעס8ו1פוסמ .,לטעמ-*"*) .  06 6 2 יש 6 א 6 2. א 6 א 2 +

 / טו ץסעושסמ0ס0 / 2 2,000 2 שש 7ג יש גט 8 = טעמע

 וי א טת6טסתצשוסמ 2 שש 2 שש עא בם א הי. טשעט עו

 10 ,+טמ= 1880 צסע002000 . . - . קא 7 א

 17 8681ס0ם6ס/ 8586208ט טעומש6 ותוספ 8 יי ,טטמ* . . 5

 םס16 טגע1ס6:מ6ס טמ,6

 1016 ץפ88וװ6 5802008801169108 (27--92)

 1 סט צ0116 םתה8פוטס 886 8 .+ + + + *. * 6 . +. . . 

 0 םסנ 8210-0888176 (טממסע80210026) 8806 . . + 9 . + 9

 ןזז םסוס צס1816064816 ץ8881צ6 0088461ט61410ת1

 1) 016 80088מ11צ180086 ן888176 (0028140000 . + + 8

 2) 016 26000686068006 ן288106 (00286ע0008 . . . 5

 17 םנס ץפ8נזס 8802008810661004 1ת 46 טזמפגמקמצע 6

 טמס0 ומ 407 8סםסמסת 1,ה?סעה?טץ א עק

 +ס1081800848מ096 טמס עסעססת . + . * * + +* + 8

 תסנ 18180מ6 1460688802 (124--152).

 { םסז 160608862 זם10 ,6*106016862 8.0... = 4 * + + 85

 = םסז ןא60608212 תתנס .ששא א .. 2. ראי ערי גע ע 14

 ןוז 3716 טזגפ9?68 016 0012209882284086 טמ0 016 36

 ןהוסעה?טי 468 12180808 14600008402 . . + + + * + 6

 טטסע סותוקס 8212טסץ0180טמ86מ 061 11606616 (8. 8טע81000010808) . . 153

 (* 8מו82:1026 460 66018080ת ,ע08פ
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